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Širvintų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus ir Savivaldybės administracijos 2014
metų veiklos ataskaita
ĮVADAS
Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 9
punktu, Širvintų rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto Širvintų rajono
savivaldybės tarybos 2008 m. gruodžio 19 d. sprendimu Nr. 1-261 (redakcijos: Širvintų rajono
savivaldybės tarybos 2009 m. liepos 30 d. sprendimas Nr. 1-159, Širvintų rajono savivaldybės
tarybos 2010 m. rugsėjo 30 d. sprendimas Nr. 1-165, Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2011 m.
balandžio 28 d. sprendimas Nr. 1-13, Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2011 m. gegužės 26 d.
sprendimas Nr. 1-46, Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2012 m. sausio 24 d. sprendimas Nr. 120, Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2012 m. balandžio 26 d. sprendimas Nr. 1-125, Širvintų
rajono savivaldybės tarybos 2012 m. lapkričio 29 d. sprendimas Nr. 1-226, Širvintų rajono
savivaldybės tarybos 2013 m. kovo 28 d. sprendimas Nr. 1-78, Širvintų rajono savivaldybės tarybos
2014 m. sausio 30 d. sprendimas Nr. 1-2, Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2014 m. lapkričio 27
d. sprendimas Nr. 1-245) 214 punktu, Savivaldybės administracijos direktorius atsiskaito už savo ir
Savivaldybės administracijos veiklą teikdamas veiklos ataskaitas Savivaldybės tarybai ir merui.
Savivaldybės administracijos direktorius yra Savivaldybės vykdomoji institucija, turinti
viešojo administravimo teises ir pareigas. Administracijos direktorius pavaldus Savivaldybės
tarybai, atskaitingas Savivaldybės tarybai ir merui, vadovauja Savivaldybės administracijai ir yra
šios įstaigos vadovas.
Nuo 2011 metų balandžio 7 dienos, Tarybos įgaliojimų laikui (2011–2014 metai),
politinio (asmeninio) pasitikėjimo pagrindu Savivaldybės administracijos direktore dirba Elena
Davidavičienė, o Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoja – Rasa Tamošiūnienė.
2011 metų birželio 30 dieną Širvintų rajono savivaldybės taryba sprendimu Nr. 1-83 ,,Dėl
savivaldybės vykdomosios institucijos įgaliojimų suteikimo Širvintų rajono savivaldybės
administracijos direktoriaus pavaduotojui“ suteikė Širvintų rajono savivaldybės administracijos
direktoriaus pavaduotojui Savivaldybės vykdomosios institucijos įgaliojimus.
Širvintų

rajono

savivaldybės

administracijos

direktoriaus

pavaduotojai

Rasai

Tamošiūnienei pavesta koordinuoti Savivaldybės administracijos Socialinės paramos ir sveikatos,
Vaiko teisių apsaugos skyrių, VšĮ Širvintų rajono pirminės sveikatos priežiūros centro, VšĮ Širvintų
ligoninės ir UAB ,,Širvintų šiluma“ veiklą.
Širvintų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus, direktoriaus pavaduotojo ir
Savivaldybės administracijos 2014 metų veiklos ataskaita pateikta pagal Širvintų rajono
savivaldybės tarybos 2014 m. gruodžio 18 d. sprendimu Nr. 1-257 ,,Dėl Širvintų rajono
savivaldybės 2015–2017 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo" patvirtintas 9 programas:
 01 Valdymo tobulinimo programa
 02 Švietimo programa
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 03 Infrastruktūros ir verslo aplinkos tobulinimo programa
 04 Sveikatingumo programa
 05 Aplinkos apsaugos programa
 06 Kultūros paslaugos, paveldosaugos ir turizmo plėtros programa
 07 Žemės ūkio plėtros programa
 08 Socialinės apsaugos plėtros, skurdo ir socialinės atskirties mažinimo programa
 09 Viešosios tvarkos ir visuomenės apsaugos programa.
Širvintų rajono savivaldybės administracijos direktorius, direktoriaus pavaduotojas ir
Savivaldybės administracijos darbuotojai, įgyvendindami 2014 m. programas, siekė šių strateginių
tikslų:
 Užtikrinti švietimo visiems, socialinių ir sveikatos paslaugų prieinamumą, mažinti
socialinę atskirtį.
 Sudaryti palankias sąlygas kultūros ir turizmo plėtrai, ugdyti pilietiškumą ir verslumą.
 Tobulinti savivaldos valdymą ir administravimą, stiprinti bendradarbiavimą.
 Modernizuoti ir pritaikyti viešąją infrastruktūrą šiuolaikiniams poreikiams, siekti
darnios plėtros.
 Diegti aplinkos kokybės gerinimo sistemas.
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2014 M. SAVIVALDYBĖS BIUDŽETAS
2014 metų Širvintų rajono savivaldybės biudžeto pajamų planas buvo 39 328 tūkst. litų.
Planas įvykdytas 40 504,2 tūkst. litų arba 103 proc., t. y. gauta 1 176,2 tūkst. litų daugiau negu
planuota. Mokesčių planas – 17 748 tūkst. litų, įvykdytas 19 336,1 tūkst. litų, arba – 108,9 proc.
Gyventojų pajamų mokesčio surinkta 3 204,3 tūkst. litų daugiau negu planuota, o gyventojų pajamų
mokesčio savivaldybių struktūros skirtumams išlyginti bei gyventojų pajamų mokesčio
savivaldybių pajamoms išlyginti gavome 2 020 tūkst. litų mažiau. Turto mokesčių gauta 392,5
tūkst. litų daugiau negu planuota: žemės mokesčio gauta 139,7 tūkst. litų ir nekilnojamojo turto
mokesčio gauta 236,3 tūkst. litų, o paveldimo turto mokesčio surinkta 16,5 tūkst. litų daugiau negu
planuota. Prekių ir paslaugų mokesčių gauta 11,3 tūkst.litų daugiau, o kitų pajamų pagal planą
negauta 61,4 tūkst. litų. Materialiojo ir nematerialiojo turto realizavimo pajamų gauta 6,4 tūkst. litų
daugiau negu planuota. 2014 metais dotacijų gauta 18 328,3 tūkst. litų, arba – 98,1 proc.
Savivaldybei paėmus ilgalaikių paskolų už 2 378 tūkst. litų, iš viso 2014 m. biudžeto įplaukos
sudarė 42 882,2 tūkst. litų.
Palyginti 2014 metus su 2013 metais, 2014 metais biudžeto pajamų buvo gauta 10 proc.
daugiau negu 2013 m. 2013–2014 metų biudžeto pajamų faktinis įvykdymas pateiktas 1 paveiksle.1
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2014 metais iš planuotų 42 234,9 tūkst. litų išlaidų 9 programoms išleista 40 868,4 tūkst. litų
arba 96,8 proc. Didžiausią 2014 metų Savivaldybės biudžeto išlaidų dalį sudarė lėšos švietimui –
net 47,5 proc. viso biudžeto. Socialinei apsaugai skirtos lėšos sudarė 15,4 proc. Bendrosioms
valstybės paslaugoms 2014 m. buvo išleista 14,1 proc. biudžeto lėšų. Šią funkcinę išlaidų grupę
sudaro ne tik valdymo išlaidos, bet ir išlaidos paskoloms grąžinti, palūkanoms mokėti, valstybės
perduotoms funkcijoms vykdyti. Visa Savivaldybės 2014 metų biudžeto išlaidų struktūra
pavaizduota 2 paveiksle.
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2 pav. 2014 metų Širvintų rajono savivaldybės biudžeto išlaidų struktūra
Biudžeto išlaidos darbo užmokesčiui 2014 metais sudarė 18 693,4 tūkst. litų. Įnašai
socialiniam draudimui sudarė 5 785,6 tūkst. litų. Darbo užmokestis su priskaitymais socialiniam
draudimui sudarė 59,9 proc. viso biudžeto išlaidų. Prekėms ir paslaugoms sunaudota 8 360,8 tūkst.
litų, arba – 20,5 proc. viso biudžeto išlaidų. Socialinėms išmokoms (pašalpoms) panaudota 3 152
tūkst. litų, tai sudaro 7,7 proc. metų biudžeto. Materialiojo ir nematerialiojo turto bei finansinių
įsipareigojimų vykdymui panaudota 4 602,9 tūkst. litų, tai sudaro 11,3 proc. metų biudžeto. Kitos
išlaidos sudarė tik 0,6 proc. visų išlaidų.
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Širvintų rajono savivaldybės biudžetinių lėšų kreditinis įsiskolinimas (be ilgalaikių paskolų)
2015 m. sausio 1 d. prekių ir paslaugų naudojimui, socialinėms išmokoms, turto įsigijimui sudaro
934,5 tūkst. litų. Ilgalaikio turto įsigijimui lizingo būdu – 65,7 tūkst. litų.
Širvintų rajono savivaldybė investiciniams projektams vykdyti turi paėmusi 14 paskolų.
Negrąžintų paskolų likutis 2015 m. sausio 1 d. – 6 949,7 tūkst. litų. 2014 metais paskolų paimta
2 378 tūkst. litų, o paskolų grąžinta 906,7 tūkst. litų, palūkanų už paskolas sumokėta 145,3 tūkst.
litų.
01 VALDYMO TOBULINIMO PROGRAMA
Savivaldybės valdymo tobulinimo programos paskirtis – valdymo kokybės gerinimas,
viešojo ir vidaus administravimo tobulinimas, kad būtų greitai ir efektyviai tenkinami visuomenės
poreikiai.
Savivaldybės valdymo tobulinimo programos trumpalaikiai tikslai:
1. Skatinti skaidrų ir efektyvų Savivaldybės biudžeto lėšų ir turto naudojimą atliekant
finansinius ir veiklos auditus.
2. Įgyvendinti kokybišką valdymą ir veiksmingą Savivaldybės veiklos funkcijų vykdymą bei
finansavimą.
3. Siekiant valdyti bendradarbiavimo procesus, formuoti teigiamą rajono įvaizdį.
1. Pirmojo tikslo ,,Skatinti skaidrų ir efektyvų Savivaldybės biudžeto lėšų ir turto
naudojimą atliekant finansinius ir veiklos auditus“ įgyvendinimas.
Pagal Vietos savivaldos įstatymą Savivaldybės biudžeto pajamų ir išlaidų bei kitų piniginių
išteklių buhalterinės apskaitos tvarkymą organizuoja Savivaldybės administracija. Ji organizuoja,
kontroliuoja ir Savivaldybės turto valdymą, ir naudojimą. Savivaldybės administracijos direktorius
yra atsakingas už Savivaldybės konsoliduotųjų finansinių ataskaitų parengimą, Savivaldybės
biudžeto įvykdymo konsoliduotosios ataskaitos parengimą ir pateikimą, Savivaldybės turto
valdymo, naudojimo, disponavimo juo teisėtumą.
Savivaldybės kontrolieriaus pareiga, remiantis atliktu auditu, pareikšti nuomonę apie
finansinę atskaitomybę, biudžeto įvykdymo ataskaitą bei Savivaldybės turto valdymo, naudojimo,
disponavimo juo teisėtumą. Širvintų rajono savivaldybės kontrolierius, siekdamas trumpalaikio
tikslo – skatinti skaidrų ir efektyvų Savivaldybės biudžeto lėšų ir turto naudojimą, skatino į
rezultatus orientuotą valdymą Širvintų rajono savivaldybės administracijoje Lietuvos Respublikos
įstatymų numatyta tvarka. Reikšmingų klaidų ar neatitikimų nenustatyta.
Centralizuotas vidaus audito skyrius (toliau – Skyrius) yra Širvintų rajono savivaldybės
administracijos

struktūrinis

padalinys,

tiesiogiai

pavaldus

ir

atskaitingas

Savivaldybės

administracijos direktoriui. Skyriuje patvirtinta viena skyriaus vedėjo pareigybė. Skyrius,
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atlikdamas veiklos nuostatuose nurodytas funkcijas ir įgyvendindamas jam pavestus uždavinius,
vadovavosi savo nuostatais, patvirtintais Savivaldybės administracijos direktoriaus 2009 m. spalio
30 d. įsakymu Nr. 9-557 (nuostatų papildymai patvirtinti Savivaldybės administracijos direktoriaus
2012 m. lapkričio 5 d. įsakymu Nr. 9-736) bei vidaus audito metodika, patvirtinta Savivaldybės
administracijos direktoriaus 2010 m. lapkričio 3 d. įsakymu Nr. 9-547, kitais vidaus audito darbą
reglamentuojančiais teisės aktais.
Vidaus audito ataskaitose pateikiamas vidaus kontrolės sistemos funkcionavimo viešajame
juridiniame asmenyje įvertinimas, audituojamų subjektų veiklos rezultatyvumas, nurodomi nustatyti
veiklos trūkumai. Pagrindinis vidaus kontrolės tikslas – užtikrinti, kad viešojo juridinio asmens
veikla būtų vykdoma įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka, pagal strateginius arba kitus
veiklos planus ir programas, kad valstybės ir savivaldybės turtas būtų apsaugotas nuo sukčiavimo,
iššvaistymo, neteisėto valdymo ar kitų neteisėtų veikų. Pagrindinės ir reikšmingos rekomendacijos
buvo teikiamos dėl vidaus kontrolės procedūrų, vidaus dokumentų, reglamentuojančių veiklą,teisės
aktų neatitikimo. Vidaus audito ataskaitose pateikiamos rekomendacijos nustatytiems trūkumams
šalinti ir viešojo juridinio asmens veiklai tobulinti.
Administracijos direktorius užtikrino Skyriaus valstybės tarnautojų veiklos ir organizacinį
nepriklausomumą bei sudarė sąlygas vidaus auditoriams tobulinti profesinius įgūdžius.
2. Antrojo tikslo ,,Įgyvendinti kokybišką valdymą ir veiksmingą Savivaldybės veiklos
funkcijų vykdymą bei finansavimą“ įgyvendinimas.
2.1. 2014 metais Širvintų rajono savivaldybės administracija, vykdydama viešojo
administravimo funkcijas, siekė antrojo trumpalaikio tikslo – įgyvendinti kokybišką valdymą ir
veiksmingą Savivaldybės veiklos funkcijų vykdymą bei finansavimą. Savivaldybės administracija
savo veikloje vadovavosi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Vietos savivaldos įstatymu, Viešojo
administravimo įstatymu, Valstybės tarnybos įstatymu, kitais teisės aktais, nustatančiais
savivaldybių veiklą, Savivaldybės tarybos sprendimais.
Savivaldybės tarybos, Savivaldybės kontrolieriaus finansinį, ūkinį, materialinį aptarnavimą
atlieka Savivaldybės administracija. 2014 metais Širvintų rajono savivaldybės administracija
surengė:
 10 Tarybos posėdžių.
 26 Tarybos komitetų posėdžius.
 16 Administracinės komisijos posėdžių.
 2 Antikorupcijos komisijos posėdžius.
2014 m. įvyko 10 Tarybos posėdžių, kuriuose priimti 278 sprendimai. Iš viso buvo pateikti
297 sprendimų projektai. Sprendimų projektai peržiūrėti dėl teisės aktų atitikimo ir suderinti.
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1 lentelė. Tarybos sprendimų projektų teikimas
Sprendimo projekto teikėjas
Meras
Mero pavaduotojas

Pateiktų sprendimų projektų
skaičius
15
2

Administracijos direktorius

192

Administracijos direktoriaus pavaduotojas

73

Savivaldybės kontrolierius

2

Antikorupcijos komisijos pirmininkas

2

Administracinės komisijos pirmininkas

3

Etikos komisijos pirmininkas

1

Ūkininkų ir žemės ūkio kooperatyvų rėmimo komisijos
pirmininkas

1

Visuomeninės administracinių ginčų komisijos pirmininkas

1

Tarybos nariai

5

2.2. Į valdymo tobulinimo programą įtrauktos šios pagrindinės priemonės valstybinėms
funkcijoms vykdyti: gyventojų registro tvarkymas, duomenų teikimas valstybės suteiktos pagalbos
registrui, archyvinių dokumentų tvarkymas, vaiko ir jaunimo teisių apsauga, civilinės būklės aktų
registravimas, pirminės teisinės pagalbos teikimas, valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo
kontrolė, gyvenamosios vietos deklaravimas, valstybinės žemės ir kito valstybės turto valdymas,
naudojimas ir disponavimas juo patikėjimo teise, civilinės saugos organizavimas, mobilizacijos,
karo prievolės administravimas, žemės ūkio funkcijų vykdymas. Organizuojant Savivaldybės
administracijos darbą pirmiausiai atsižvelgiama į kiekvieną darbuotoją, darbo aplinką, bendravimo
kultūrą. Darbo procesui spartinti taikomos šiuolaikinės informacinės technologijos, tobulinami
darbuotojų gebėjimai, keliama jų kvalifikacija ir siekiama sudaryti tinkamas darbo sąlygas
darbuotojams.
Širvintų rajono savivaldybės administracijos steigėja yra Širvintų rajono savivaldybės
taryba. Savivaldybės administracija yra juridinis asmuo. Ją sudaro struktūriniai padaliniai (15
skyrių) bei struktūriniai-teritoriniai padaliniai (8 seniūnijos) ir į struktūrinius padalinius neįeinantys
valstybės tarnautojai (išskyrus 2 politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojus). Širvintų
rajono savivaldybės administracijoje nustatytas didžiausias valstybės tarnautojų ir darbuotojų,
dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių skaičius – 125 (2 lentelė) ir kūrikai, dirbantys pagal
terminuotas darbo sutartis, pareigybių skaičius – 3.
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2 lentelė. Valstybės tarnautojai ir darbuotojai
Pareigybės lygis

Pareigybės kategorija Kvalifikacinė klasė

Pareigybių
skaičius

Valstybės tarnautojai
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
B
B
B
B
B

17
16
14
13
13
12
12
12
11
10
10
9
9
9
10
8
8
8
7

III
II
III
II
III
III
II
III
III
III
II
III
III
Iš viso valstybės tarnautojų:

1
1
1
2
1
4
6
1
6
4
7
21
3
laisva
1
1
5
laisva
4
71

Darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis
Pareigybės atlyginimo koeficientas
13
13
11-12
10-11
9-10
8-9
MMA
Iš viso:

Pareigybių
skaičius
14
laisva
11
4
4
1
19
54

Savivaldybės administracijos personalas 2015 metų sausio 1 dienos duomenimis:
 69 valstybės tarnautojai, 2 pareigybės laisvos.
 53 darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis, 1 pareigybė laisva.
 3 kūrikai, dirbantys pagal terminuotas darbo sutartis.
2014 m. Teisės ir personalo skyriuje vykdant personalo valdymą parengti apie 1362 Širvintų
rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų projektai: veiklos, priėmimo į darbą bei
atleidimo iš darbo, perkėlimo, atostogų, komandiruočių, pavadavimo ir pan. Buvo parengtas 131
10
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darbuotojų darbo sutarčių projektas, suformuoti ir pateikti 29 pranešimai Valstybinio socialinio
draudimo fondo Širvintų skyriui apie apdraustųjų Valstybinio socialinio draudimo pradžią, pabaigą
bei nedraudiminius laikotarpius, suorganizuoti ir įvykdyti 4 konkursai į valstybės tarnautojo
pareigas (į Buhalterijos skyriaus vedėjo, Civilinės metrikacijos skyriaus vedėjo, Dokumentų
valdymo ir vietinio skyriaus vyriausiojo specialisto, Investicijų ir nuosavybės skyriaus vyriausiojo
specialisto). Teisės aktų nustatyta tvarka atlikta valstybės tarnybos valdymo informacinės sistemos
administravimo funkcija. Parengtas įstaigos darbuotojų kasmetinių atostogų grafikas bei atliktos
kitos teisės aktų priskirtos funkcijos, susijusios su personalo valdymu. Širvintų rajono savivaldybės
administracijoje patvirtintų 125 pareigybių skaičius 2014 m. nepakito.
2014 m. vidutinio mėnesinio darbo užmokesčio palyginimas su 2013 metais pateiktas 3
lentelėje.
3 lentelė. Vidutinio mėnesinio darbo užmokesčio palyginimas
Vidutinis mėnesinis darbo
užmokestis 2013 m.
(neatskaičius mokesčių) su
priedais už darbo
stažą ir kvalifikacines klases

Vidutinis mėnesinis darbo
užmokestis 2014 m.
(neatskaičius mokesčių) su
priedais už darbo
stažą ir kvalifikacines klases

Administracijos direktorius

4742

5136

Administracijos direktoriaus
pavaduotojas

3772

4049

Skyriaus vedėjas

3550

3853

Skyriaus vedėjo pavaduotojas

2858

3104

Seniūnijos seniūnas

2934

3183

Vyriausiasis specialistas

2622

2750

Vyresnysis specialistas

2075

2367

Vyresnysis buhalteris

1623

1688

Seniūnijos specialistas

1346

1604

Žemės ūkio skyriaus
specialistas

1143

1476

Socialinio darbo organizatorius

1463

1931

Vairuotojas

1388

1533

Darbininkas

1025

1121

Pareigybė
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Pareigybė

Valytojas

Vidutinis mėnesinis darbo
užmokestis 2013 m.
(neatskaičius mokesčių) su
priedais už darbo
stažą ir kvalifikacines klases

Vidutinis mėnesinis darbo
užmokestis 2014 m.
(neatskaičius mokesčių) su
priedais už darbo
stažą ir kvalifikacines klases

1004

1068

2.3. Širvintų rajono savivaldybės civilinės saugos veikla 2014 m. buvo organizuojama
vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatymo 14 str., Širvintų rajono savivaldybės
2014 m. civilinės saugos darbo planu, patvirtintu Širvintų rajono savivaldybės administracijos
direktoriaus 2014 m. sausio 28 d. įsakymu Nr. 9-52 ,,Dėl Širvintų rajono savivaldybės civilinės
saugos 2014 metų priemonių plano patvirtinimo“.
Civilinės saugos klausimais išleista: 12 Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų,
pravesti 5 ESK, 1 rajono ESOC posėdžiai, 2 seminarai. Rajono spaudoje, Savivaldybės interneto
tinklalapyje 2014 m. buvo nuolat spausdinami straipsniai civilinės saugos klausimais apie žolės
deginimo žalą, apie gyventojų perspėjimo ir informavimo sistemos patikrinimą, perspėjimai apie
pavojingus meteorologinius reiškinius, apie rajono ESK, OC posėdžius, civilinės saugos pratybas ir
kt. Iš viso buvo išspausdinta daugiau kaip 30 informacinių straipsnių.
2014 m. balandžio 30 d. atliktas civilinės saugos būklės kompleksinis (planinis) patikrinimas
Širvintų r. Bartkuškio pagrindinėje mokykloje, 2014 m. rugsėjo 4 d. Širvintų lopšelyje-darželyje
,,Buratinas“, 2014 m. lapkričio 25 d. Širvintų r. Zibalų pagrindinėje mokykloje, 2014 m. gruodžio 5
d. VšĮ Širvintų ligoninėje. Civilinės saugos būklė įvertinta gerai.
Širvintų rajono ekstremalių situacijų komisijos posėdyje 2014 m. vasario 21 d. buvo
svarstytas klausimas ,,Dėl Širvintų rajono savivaldybės civilinės saugos ir priešgaisrinės saugos
būklės vertinimo rezultatų už 2013 metus ir numatomų priemonių, užtikrinant aukštesnį lygį 2014
m.“. Širvintų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. kovo 26 d. įsakymu Nr. 9198 ,,Dėl komisijos sudarymo hidrotechnikos statinių techninei būklei įvertinti“ komisija nustatyta
tvarka tikrino pavojingų hidrotechninių statinių būklę.
Vadovaujantis Širvintų rajono ekstremalių situacijų komisijos posėdžio 2014 m. balandžio 1
d. nutarimu (protokolas Nr. 2) buvo patvirtintas ,,Širvintų rajono savivaldybės prevencinių
priemonių planas siekiant išvengti gaisrų atvirose teritorijose“. Seniūnijose buvo organizuojami
susitikimai su gyventojais, kur buvo kalbama apie žolės deginimo žalą gamtai, sveikatai ir
kylančius pavojus deginant žolę, buvo dalinami agitaciniai plakatai ir informaciniai raštai apie
įstatymais numatytas sankcijas žolės degintojams. Vakarais ir savaitgalio dienomis buvo atliekami
išvažiuojamieji reidai gaisrų židiniams nustatyti. Buvo organizuojami susitikimai su girininkijų
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darbuotojais, išaiškintos pavojingiausios teritorijos ir miškų masyvai bei priemonės jų saugumui
užtikrinti.
2014 m. birželio 10 d. Širvintų rajono ekstremalių situacijų komisijos posėdyje buvo
apsvarstytas klausimas ,,Dėl ekstremaliųjų situacijų prevencijos priemonių Širvintų hidrotechnikos
komplekse“ (protokolas Nr. 32) ir priėmė sprendimą trūkumams pašalinti.
Širvintų rajono ekstremalių situacijų komisijos posėdyje 2014 m. rugpjūčio 18 d.
apsvarstytas klausimas ,,Dėl afrikinio kiaulių maro grėsmės“ ir patvirtintos priemonės afrikinio
kiaulių maro prevencijai.
2014 m. spalio 16 d. įsakymu Nr. 9-762 ,,Dėl Širvintų rajono savivaldybės 2015–2017 m.
ekstremaliųjų situacijų prevencinių priemonių plano patvirtinimo“ buvo patvirtintas Širvintų rajono
savivaldybės prevencinių priemonių planas 2015–2017 m.
2014 m. gruodžio 11 d. buvo organizuotos stalo pratybos tema: ,,Širvintų rajono
ekstremaliųjų situacijų operacijų centro bei institucijų ir tarnybų veiksmai susidarius ekstremaliai
situacijai nustačius apsikrėtimo Ebolos hemoragine karštine atvejus“. Pratybose dalyvavo Širvintų
rajono operacijos centro nariai.
Civilinės saugos mokymas bendrojo lavinimo mokyklose vyksta pagal Priešgaisrinės
apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos ir Lietuvos Respublikos
švietimo ir mokslo ministro įsakymu patvirtintą mokymo programą. Įmonėse, įstaigose vedami
darbo saugos, priešgaisrinės saugos ir civilinės saugos instruktažai. Už civilinę saugą atsakingi
darbuotojai mokosi Civilinės saugos mokymo centre PAGD prie VRM. Vilniaus apskrities
priešgaisrinės gelbėjimo valdyboje civilinės saugos mokymo kursą pagal ,,Ekstremaliųjų situacijų
operacijų centrų veiklos organizavimo, tęstinio civilinės saugos mokymo programos išklausė 19
Širvintų rajono savivaldybės administracijos operacijos centro narių.
Vadovaujantis Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento rekomendacijomis, kovo
mėnuo rajone buvo paskelbtas civilinės saugos mėnesiu. Visose bendrojo lavinimo mokyklose
sudaryti kovo mėnesio ir 2014 m. civilinės saugos renginių planai. Planuose numatytos įvairios
priemonės civilinės saugos tematika, žaidimai-viktorinos, varžybos, treniruotės, pratybos,
ekskursijos į Širvintų priešgaisrinę gelbėjimo tarnybą.
Gyventojų švietimo klausimais bendradarbiaujama su rajono laikraščiais. Rajono spaudoje,
Savivaldybės interneto tinklalapyje buvo parengti ir išspausdinti straipsniai apie gyventojų
perspėjimo sistemos patikrinimus, parengti ir išspausdinti straipsniai apie žolės deginimo žalą,
perspėjimai apie pavojingus meteorologinius reiškinius, civilinės saugos mėnesio renginius.
2.4. Buhalterijos skyriaus darbuotojai tvarkė Savivaldybės administracijai skirtą
savivaldybės biudžeto, valstybės biudžeto, Europos Sąjungos ir kitų gaunamų lėšų apskaitą pagal
išlaidų sąmatas, rengė finansinę atskaitomybę. 2014 m. Buhalterijos skyrius buhalterinę apskaitą
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tvarkė Savivaldybės administracijoje įdiegtoje Veiklos planavimo ir valdymo bei finansų valdymo
ir apskaitos sistemoje vadovaudamasis Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu ir viešojo
sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais, Širvintų rajono savivaldybės
administracijos direktoriaus 2010 m. spalio 21 d. įsakymu Nr. 9-529 patvirtinta Širvintų rajono
savivaldybės biudžetinių įstaigų apskaitos politika, Širvintų rajono savivaldybės administracijos
direktoriaus 2010 m. sausio 22 d. įsakymu Nr. 9-35 patvirtintu Savivaldybės administracijos
sąskaitų planu. Savivaldybės administracijos finansinių ataskaitų rinkiniai sudaromi taip, kad tikrai
ir teisingai parodytų įstaigos turtą, finansavimo sumas, įsipareigojimus, pajamas ir sąnaudas, grynąjį
turtą, pinigų srautus. Pateikė 2013 m. Savivaldybės administracijos metinį finansinių ataskaitų
rinkinį bei tarpusavio derinimo operacijas Viešojo sektoriaus apskaitos ir ataskaitų konsolidavimo
informacinėje sistemoje (VSAKIS). Buhalterijos skyrius, tvarkydamas buhalterinę apskaitą ir
sudarydamas finansinių ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinius, vadovavosi bendraisiais apskaitos
principais.
2.5. Civilinės metrikacijos skyrius, vadovaudamasis Civilinės metrikacijos taisyklėmis,
patvirtintomis Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2006 m. gegužės 19 d. įsakymu Nr. I R160, reglamentuojančiomis civilinės būklės aktų registravimo ir įtraukimo į apskaitą Civilinės
metrikacijos skyriuose bei mirties registravimo seniūnijose tvarką, rajone atlieka valstybės
perduotas savivaldybei funkcijas (žr. priede 31 lentelė).
4 lentelė. 2012–2014 m. įregistruoti civilinės būklės aktų įrašai

Metai
2012
2013
2014

Gimimo
156
137
160

Mirties
271
301
310

Santuokos

Santuokos

Papildymo,

Pakeitimo,

sudarymo

nutraukimo

pakeitimo,

ištaisymo

107
106
107

51
39
45

ištaisymo
187
160
152

bylos
12
16
20

2014 m. įregistruoti 160 gimimų, iš jų – įtraukti į apskaitą 17 užsienyje gimę vaikai.
Jungtinėje Karalystėje – 6, Airijoje – 4, Kazachstane – 1, Austrijoje – 1, Norvegijoje – 3, Ispanijoje
– 1, Jungtiniuose Arabų Emyratuose – 1. Gimė 85 mergaitės ir 75 berniukai. Įregistruotos 107
santuokos. Viena išvažiuojamoji santuoka. Ne pirmą kartą tuokėsi 9 vyrai ir 9 moterys. Išduotos 11
Teisingumo ministerijos nustatytos formos pažymos apie šeiminę padėtį dėl santuokos registravimo
užsienio valstybių institucijose. Sudaryti 45 santuokos nutraukimo įrašai. Įrašyta 310 mirties įrašų.
Mirė 150 vyrų ir 160 moterų. Į apskaitą įtrauktos 5 užsienio valstybėse mirusių Lietuvos
Respublikos piliečių mirtys (Rusijoje – 2, Baltarusijoje – 1, Vokietijoje – 1, Airijoje – 1).
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2014 metais turime užsienyje sudarytų ir įtrauktų į apskaitą santuokų. Įregistruotos 107
santuokos, 4 iš jų – įtrauktos į apskaitą užsienyje sudarytos santuokos: Jungtinėje Karalystėje – 3,
Jungtiniuose Arabų Emyratuose – 1.
5 lentelė. Mirusių asmenų skaičius seniūnijose ir mieste
Seniūnijos
Alionių
Čiobiškio
Gelvonų
Jauniūnų
Kernavės
Musninkų
Širvintų
Zibalų
Miestas
Iš viso:

Iš viso
14
12
33
26
2
21
48
21
133
310

Vyrų
5
4
18
16
2
9
20
13
63
150

Moterų
9
8
15
10
12
28
8
70
160

2014 metais įrašyti 152 civilinės būklės aktų įrašai papildymo, pakeitimo, ištaisymo įrašai.
Piliečių prašymu sudaryta 20 bylų.
Už civilinės būklės aktų įregistravimą, civilinės būklės aktų įrašų pakeitimą, papildymą bei
ištaisymą, dokumentų, patvirtinančių civilinės būklės akto įrašą, išdavimą, renkama valstybės
nustatyta rinkliava. Surinkta 11 039 Lt.
2.6. Dokumentų valdymo ir vietinio ūkio skyriaus darbuotojai 2014 m. dokumentus
registravo dokumentų valdymo sistemoje: gaunamieji ir siunčiamieji dokumentai registruojami
atskirose bylose, kurie persiunčiami Širvintų rajono savivaldybės administracijos darbuotojams.
Atsakyta į gautus raštus iš įvairių institucijų ir susipažinta su informacinio pobūdžio raštais – 3 586.
2014 m. Dokumentų valdymo sistemoje iš viso gauti ir užregistruoti 4 864 raštai iš įvairių
institucijų, kurie reikalauja atsakymo ir gali būti informacinio pobūdžio. Iš viso parengti,
užregistruoti sistemoje ir išsiųti 4 078 Širvintų rajono savivaldybės raštai. Civilinės metrikacijos,
Socialinės paramos ir sveikatos, Vaiko teisių apsaugos skyriai individualiai registruoja gautus ir
siunčiamus dokumentus.
6 lentelė. Dokumentų valdymo sistemoje registruoti dokumentai
Eil.
Nr.

Dokumentų valdymo sistemoje registruoti
dokumentai

Užregistruoti
raštai

Savivaldybės
administracijos
parengti raštai

1.

Susirašinėjimo su Respublikos Vyriausybe,
Vilniaus apskrities viršininko administracija
veiklos klausimais dokumentai
Susirašinėjimo
žemės
ūkio
klausimais

78

70

339

169

2.
15
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Eil.
Nr.

3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Dokumentų valdymo sistemoje registruoti
dokumentai

Užregistruoti
raštai

Savivaldybės
administracijos
parengti raštai

151

59

169

459

1 363

481

480

97

327

195

1

100

191

181

503

330

12

7

6

8

754

261

48

44

357

1 021

68

92

17

12

4 864

3 586

dokumentai
Susirašinėjimo aplinkosaugos, ekologijos, parkų,
poilsiaviečių tvarkymo klausimais dokumentai
Susirašinėjimo
investicijų,
ekonomikos,
biudžeto, mokesčių ir finansų klausimais
dokumentai
Susirašinėjimo ekonominio darbo organizavimo,
komunalinio ūkio, statybos ir renovacijos
klausimais dokumentai
Susirašinėjimo prekybos ir buitinių paslaugų
atlikimo klausimais dokumentai
Susirašinėjimo sveikatos apsaugos ir socialinės
saugos klausimais dokumentai
Susirašinėjimo darbuotojų saugos ir sveikatos
klausimais dokumentai
Susirašinėjimo kultūros, švietimo, sporto ir
turizmo klausimais dokumentai
Susirašinėjimo su rajono policijos komisariatu,
prokuratūra ir kitomis teisėsaugos institucijomis
teisės klausimais dokumentai
Susirašinėjimo
privatizacijos
klausimais
dokumentai
Susirašinėjimo valstybinės kalbos vartojimo ir
ugdymo klausimais dokumentai
Susirašinėjimo
su
rajono
institucijomis
administraciniais, ūkiniais ir kitais klausimais
dokumentai
Susirašinėjimo civilinės, priešgaisrinės saugos,
apsaugos klausimais dokumentai
Susirašinėjimo dokumentų valdymo klausimais
dokumentai
Susirašinėjimo ryšių ir transporto, kelių
tvarkymo klausimais dokumentai
Susirašinėjimo karo prievolės klausimais
dokumentai
Iš viso:

2014 m. dokumentų valdymo sistemoje buvo užregistruotas 541 gyventojų prašymas,
pareiškimas ir skundas, atsakyta į 492 gyventojų prašymus ir skundus.
Administracijos direktorius 2014 m. pasirašė 274 sutartis.
2014 m. buvo pasirašyti:
 Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymai ir jais patvirtinti kiti teisės aktai
veiklos organizavimo klausimais – 987.
 Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymai personalo klausimais – 1 029.
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 Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymai atostogų ir komandiruočių klausimais
– 669.
2.7. 2014 m. Dokumentų valdymo ir vietinio ūkio skyriaus vyriausioji specialistė (kalbos
tvarkytoja) vykdė Valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolės funkciją: patikrintas
Širvintų rajono švietimo centras, 5 interneto svetainės, suderinti 7 reklamos projektai, patikrinti ir
suderinti 52 viešieji užrašai (įvairių švenčių skelbimai, kvietimai, informacijos, pranešimai), 53
gatvėvardžiai, suteikta 310 konsultacijų juridiniams ir fiziniams asmenims. Patikrinti 2 Kultūros
centro organizuojami renginiai. Redaguoti ir derinti Savivaldybės tarybos sprendimai, mero
potvarkiai, mero pavaduotojo, Administracijos darbuotojų rengiami dokumentai, Administracijos
direktoriaus įsakymai veiklos klausimais, siunčiamieji raštai, teikti metodiniai patarimai valstybinės
kalbos vartojimo klausimais Administracijos darbuotojams. Dalyvauta įvairiose komisijose, darbo
grupėse.
2.8. 2014 m. Dokumentų valdymo ir vietinio ūkio skyrius vykdė gyvenamosios vietos
deklaravimo funkciją:
Priimta:
 285 prašymai deklaruoti gyvenamąją vietą Širvintų mieste.
 61 prašymas deklaruoti išvykimą į užsienį.
 30 prašymų įrašyti į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą.
 242 prašymai išduoti pažymas apie deklaruotą gyvenamąją vietą.
 9 prašymai išduoti pažymas apie įrašymą į neturinčių nuolatinės gyvenamosios vietos
asmenų apskaitą.
 18 prašymų dėl gyvenamosios vietos duomenų ištaisymo ar panaikinimo.
 16 prašymų apie deklaruotus asmenis gyvenamųjų patalpų savininkams priklausančiose
patalpose.
Išduota:
 412 pažymų apie deklaruotą gyvenamąją vietą.
 30 pažymų apie įrašymą į neturinčių gyvenamosios vietos asmenų apskaitą.
 163 pažymos UAB ,,Ecoservice“ apie butuose registruotų asmenų skaičių.
 16 pažymų gyvenamųjų patalpų savininkams.
 68 pažymos apie šeimos sudėtį.
Taip pat atliko kitus darbus, susijusius su gyvenamosios vietos deklaravimo klausimais.
Archyvavo 2012 m. ilgo ir nuolatinio saugojimo dokumentus, parengė ir patvirtino Širvintų rajono
savivaldybės ir Administracijos registrų sąrašą, dokumentacijos planą, rengė archyvines pažymas ir
teikė pareiškėjams dokumentų kopijas, susijusias su žemės ir nekilnojamojo turto grąžinimo
reikalais, pažymas apie darbo stažą Savivaldybės institucijose, rengė charakteristikas nedirbantiems
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Širvintų miesto gyventojams dėl leidimų naudotis ginklais, valstybinių pensijų skyrimo ir kt.
atvejais.
2.9. Finansų ir biudžeto skyrius organizavo biudžeto vykdymą ir tvarkė Savivaldybės iždo
apskaitą bei nacionalinėje Viešojo sektoriaus apskaitos ir konsolidavimo informacinėje sistemoje
konsolidavo 2013 m. Savivaldybės viešojo sektoriaus subjektų finansines ataskaitas. 2014 m.
skyrius parengė Savivaldybės iždo trijų ketvirčių tarpinių finansinių ataskaitų rinkinius, metinį
finansinių ataskaitų rinkinį bei Širvintų rajono savivaldybės 2013 metų konsoliduotųjų finansinių
ataskaitų rinkinį, juos pateikė Lietuvos Respublikos finansų ministerijai bei paskelbė Savivaldybės
interneto puslapyje. 2014 m. Finansų ir biudžeto skyrius priskaičiavo žemės nuomos mokesčio su
delspinigiais: fiziniams asmenims – 35,234 tūkst. Lt, juridiniams vienetams – 148,846 tūkst. Lt,
surinkta žemės nuomos mokesčio – 173,9 tūkst. Lt. Žemės nuomos mokesčių mokėtojų duomenys
įvesti ir žemės nuomos mokestis buvo skaičiuotas ir apskaitomas mokesčių administravimo
savivaldybėse informacinėje sistemoje (MASIS). Suteiktos valstybės pagalbos registrui
(nereikšminga pagalba) buvo perduoti tokie duomenys: 17 atleidimų nuo vietinės rinkliavos ir 3
atleidimai nuo žemės nuomos mokesčio. Teisės ir personalo skyriui 2014 m. buvo perduoti
dokumentai dėl žemės nuomos mokesčio skolos išieškojimo teismine tvarka iš 8 juridinių asmenų ir
11 fizinių asmenų.
2.10. Informacinių technologijų skyrius užtikrina oficialios informacijos visuomenei sklaidą,
kokybišką Savivaldybės administracijos informacinių sistemų veikimą, taikomosios programinės
įrangos funkcionavimą, ekonomišką Administracijos turimą ir naujos įsigyjamos kompiuterinės,
ryšių technikos bei jai skirtų lėšų naudojimą, dalyvauja viešųjų pirkimų komisijos ir kitų komisijų
posėdžiuose.
Informacinių technologijų skyrius prižiūri ir administruoja Savivaldybės svetainę
www.sirvintos.lt ir dokumentų valdymo sistemą ,,Doclogix“. Šių sistemų veikimą užtikrina du
serveriai. 2013 m. Savivaldybėje įdiegus finansų valdymo sistemą, apjunginčią Savivaldybės
administracijos padalinius ir Savivaldybės įmones, švietimo, kultūros įstaigas ir kt., Informacinių
technologijų skyrius prižiūri jos funkcionavimą. 2014 metais atlikti atnaujinimai, susiję su euro
įvedimu.
2.11. 2014 m. Investicijų ir savivaldybės nuosavybės skyriaus darbuotojai kartu su kitais
Administracijos darbuotojais inicijavo, rengė ir vykdė įvairias programas, dalyvavo rengiant ir
vykdant regionines bei respublikines programas ir projektus.
Kuriant ir plėtojant strateginio planavimo sistemą bei organizuojant Savivaldybės strateginių
planų rengimo procesą ir jų įgyvendinimą, 2014 m. buvo baigtas įgyvendinti projektas „Širvintų
rajono strateginio plėtros plano atnaujinimas“, kurio metu atnaujintas 2010–2016 metų Širvintų
rajono strateginis plėtros planas tapo Širvintų rajono 2014–2020 metų strateginiu plėtros planu.
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Taip pat 2014 m. buvo rengti planai bei ataskaitos dėl dalyvavimo tarpinstitucinėse programose.
2014 m. gruodžio 18 d. patvirtintas Širvintų rajono savivaldybės 2015–2017 metų strateginis
veiklos planas.
Įgyvendinant teisės aktų nustatyta tvarka Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto
valdymą, naudojimą ir disponavimą, 2014 m. organizuoti nuomos konkursai: dėl Širvintų ligoninėje
esančių patalpų, dėl garažų patalpų, dėl Gelvonų ambulatorijoje esančios patalpos, dėl
Bagaslaviškio miestelyje esančių patalpų, dėl patalpų, esančių Kernavės, Musninkų, Jauniūnų,
Alionių, Čiobiškio, Gelvonų administraciniuose pastatuose esančių patalpų, dėl Bartkuškio kaime
esančių patalpų. Buvo sudarytos sutartys dėl Savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos,
panaudos. 2014 m. Širvintų rajono savivaldybės įstaigoms perduoti patikėjimo teise valdyti, naudoti
ir disponuoti pastatai bei priklausiniai, baldai, kompiuteriai bei kompiuterinė įranga. Leista
išnuomoti ir panaudos pagrindais suteikti patalpas, patvirtinti sporto salės įkainiai. Patalpos
pritaikytos gyvenamajai paskirčiai. 2014 m. įvyko vieši aukcionai, kurių metu buvo parduotas
įvairus turtas. Širvintų rajono savivaldybės tarybai ir Savivaldybės kontrolieriui pateikta turto
ataskaita.
2014 m. dėl įrašymo į sąrašus socialinio būsto nuomai gauti buvo priimta 17 naujų prašymų,
iš jų: 2 – našlaičių ir likusių be tėvų globos, 8 – jaunų šeimų, 1 – neįgaliųjų, 4 – į bendrąjį sąrašą,
socialiniam būstui pagerinti – 2. 2014 m. vienai daugiavaikei šeimai ir vienam asmeniui suteikti
socialiniai būstai Lapelių ir Širvintų kaimuose. Dvi šeimos dėl piktybiškai nemokėtų mokesčių
teismo sprendimu iškeltos iš socialinių būstų. Trims šeimoms socialinis būstas parduotas. Vykdant
funkciją, susijusią su nekilnojamojo turto kadastriniais matavimais ir teisine registracija, buvo
atlikti kadastriniai bešeimininkio turto matavimai (vieno aukšto plytinio trąšų sandėlio, esančio
Alekniškio kaime, Širvintų seniūnijoje, Širvintų rajone, vandens bokšto, esančio Prienų kaime,
Širvintų seniūnijoje, Širvintų rajone, medinio gyvenamojo namo, esančio Pirties g. 10, Gelvonų
miestelyje, Gelvonų seniūnijoje, Širvintų rajone, plytinių kiaulių fermų pastatų, esančių Rusių Rago
kaime, Čiobiškio seniūnijoje, Širvintų rajone, ūkio pastato, esančio Anciūnų kaime, Zibalų
seniūnijoje, Širvintų rajone; gyvenamųjų namų ir jų priklausinių, esančių Juodiškių kaime ir
Žemųjų Viesų kaime, Janionių piliakalnio takų, apžvalgos aikštelės) ir kadastrinių matavimų bylų
patikslinimai (6 butų, esančių Barskūnų kaime, Jauniūnų seniūnijoje, Širvintų rajone, vieno buto,
esančio Gudulinės kaime, Jauniūnų seniūnijoje, Širvintų rajone, vieno buto, esančio Vilniaus g. 4130, Širvintose, buvęs Juodiškių medicinos punkto pastatas, po rekonstrukcijos, keičiant paskirtį į
gyvenamąją, įrengtas vienas socialinis būstas).
Organizuojant investicijų, projektų, tyrimų ir galimybių studijų rengimą, projektų
koordinavimą bei organizuojant Europos Sąjungos fondų ir programų, kitų vietos ir tarptautinių
finansavimo šaltinių paramos panaudojimą 2014 m. pagal Lietuvos 2007–2013 m. ES struktūrinės
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paramos panaudojimo strategiją ir atskiras veiksmų programas, skirtas strategijai įgyvendinti, buvo
įgyvendinami 29 projektai (bendra vertė – 25 mln. 405 tūkst. Lt), pasirašytos 2 projektų
finansavimo ir administravimo sutartys (bendra – vertė 580 tūkst. Lt) ir pateikta 1 paraiška ES
paramai gauti (bendra vertė – 242 tūkst. Lt). Širvintų rajono savivaldybės administracija 2013 m.
vykdė 2014–2016 m. Valstybės kapitalo investicijų programą (VIP) ir įgyvendino 1 tęstinį
investicijų

projektą

„Širvintų

viešosios

bibliotekos

rekonstravimas

ir

Kultūros

centro

modernizavimas“ (skirta 53 tūkst. Lt).
2.12. Įgyvendinant Teisės ir personalo skyriaus funkciją, susijusią su atstovavimu teismuose
ir procesinių dokumentų teismams rengimu, 2014 m. buvo kreiptasi į teismus:
7 lentelė. 2014 m. kreipimasis į teismus
Eil
Nr.
1.
2.
3.
4.
5.

Kreipimasis į teismą (procesinis dokumentas)

Skaičius

Pareiškimai dėl teismo įsakymo išdavimo
Prašymai dėl teismo leidimų veiksmams atlikti išdavimo
Kiti pareiškimai, skundai, nagrinėjami teisme civilinio proceso tvarka
Ieškiniai dėl skolų išieškojimo
Ieškiniai (priešieškiniai) kitais pagrindais
Iš viso:

25
1
1
1
3
31

Dalyvauta naujose, 2014 metais prasidėjusiose bylose (tais atvejais, kai teisminį procesą
inicijuoja ne Širvintų rajono savivaldybė, Savivaldybės taryba ar Savivaldybės administracija): 9
administracinėse bylose ir 8 civilinėse bylose.
Teisės ir personalo skyriaus tarnautojai taip pat atstovavo Širvintų rajono savivaldybei,
Tarybai ir Administracijai, rengė procesinius dokumentus kitose teisminėse bylose, kurios buvo
pradėtos iki 2014 m. pradžios, bet dar nesibaigusios iki 2014 m. pabaigos, prižiūrėjo įsiteisėjusių
teismo sprendimų, nutarčių ir teismo įsakymų vykdymą perdavus vykdomuosius dokumentus
antstoliams. Vidutiniškai 2014 m. buvo 60 teisminių bylų, kuriose reikėjo atstovauti, rengti
procesinius dokumentus ar prižiūrėti jų vykdymą.
Vykdant pirminės teisinės pagalbos teikimo funkciją, 2014 m. buvo suteikta pirminė teisinė
pagalba 84 asmenims.
Vykdant archyvinių dokumentų tvarkymo funkciją, išduotos 265 pažymos ir kiti dokumentai
saugomų dokumentų pagrindu, priimti saugojimui dokumentai iš 9 likviduotų juridinių asmenų.
Pagal dokumentų naikinimo aktus nurašytos 1179 laikino saugojimo bylos, kurių saugojimo
terminas pasibaigęs.
Vykdant viešųjų pirkimų organizavimo ir atlikimo funkciją, 2014 m. buvo pradėta vykdyti
18 supaprastintos vertės pirkimų supaprastinto atviro konkurso ir neskelbiamų derybų būdu ir 1
tarptautinės vertės neskelbiamų derybų pirkimas: iš jų 10 paslaugoms ir 8 darbams pirkti.
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Įgyvendinant viešųjų pirkimų įstatymo reikalavimus, viešųjų pirkimų procedūros vykdomos
elektroninėmis priemonėmis bei naudojantis viešosios įstaigos CPO LT katalogu (tokių pirkimų per
2014 m. atlikta 54. Pirktos kanceliarinės prekės, biuro popierius, įvairios eksploatacinės medžiagos,
mobilieji telefonai, kompiuteriai, projektavimo, techninės priežiūros ir sertifikavimo paslaugos,
degalai, kompiuterių dalys bei priedai ir kt.). 2014 m. buvo atlikta 610 pirkimų apklausos būdu.
Vykdant Savivaldybės tarybos narių ir Savivaldybės administracijos valstybės tarnautojų ir
darbuotojų mokymo organizavimo funkciją, 2014 m. buvo baigtas įgyvendinti projektas ,,Širvintų
rajono savivaldybės administracijos darbuotojų kvalifikacijos kėlimas“ Nr. VP1-4.1-VRM-04-R02-004.
2014 m. Teisės ir personalo skyrius vykdė ir kitas teisės aktų nustatytas funkcijas,
susijusias su mokymo prioritetų nustatymu, kvalifikacijos tobulinimo organizavimu. Taip pat
dalyvavo daugelio Savivaldybės institucijų sudaryto darbo grupių, komisijų darbe, rengė
Savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių, Administracijos direktoriaus įsakymų, raštų
projektus, teikė išvadas ir konsultacijas Savivaldybės merui, mero pavaduotojui, Savivaldybės
administracijos vadovams ir darbuotojams.
2.13. Vaiko teisų apsaugos skyriaus darbuotojai 2014 m. vykdė pavestas funkcijas: gavo ir
išnagrinėjo 475 raštus iš įvairių institucijų ir organizacijų, atsakė ir išsiuntė 406 raštus įvairioms
institucijoms ir nevyriausybinėms organizacijoms veiklos klausimais, išnagrinėjo 97 raštu pateiktus
skyriui piliečių pareiškimus ir prašymus dėl nepilnamečių interesų, išdavė 11 pažymų vaikų globos
institucijoms dėl vaikų vykimo per laisvadienius, šventes ir atostogas pas gimines ar į laikinų
globėjų šeimas. Ikimokyklinėms vaikų ugdymo įstaigoms išdavė 29 rekomendacijas dėl atleidimo
nuo mokesčio už vaiko išlaikymą ikimokyklinėje ugdymo įstaigoje, prieš tai kai kurios šeimos
aplankytos (kitas aplankė socialiniai darbuotojai), ištirta buitis, surašyti buities tyrimo aktai, 4
šeimoms pateikti motyvuoti raštiški atsakymai, kodėl negalime rekomenduoti atleisti nuo minėto
mokesčio.
Viena iš pagrindinių skyriaus funkcijų – atstovavimas vaikų interesams teismuose,
civilinėse, baudžiamosiose ir administracinėse bylose, išvadų civilinėse bylose teikimas. Skyrius
teismams pateikė 3 ieškinius dėl tėvų valdžios ribojimo, 3 prašymus dėl nuolatinės globos
(rūpybos) vaikams nustatymo dėl tėvų valdžios ribojimo, 1 prašymą dėl nuolatinės globos (rūpybos)
vaikams nustatymo. Teismams išdavė 20 pažymų dėl būsto (ar kito nekilnojamojo turto) įkeitimo,
pardavimo ar dovanojimo. Teismams pateikė 58 išvadas ar pažymas dėl vaikų interesų. 156 kartus
atstovavo vaikų interesams civilinėse, baudžiamosiose ir administracinėse bylose. Surašė tėvams ir
pateikė teismui 15 administracinių teisės pažeidimų protokolų (ir su pažeidimu susijusią medžiagą)
dėl vaikų nepriežiūros. Daugiau kaip 20 kartų skyriaus specialistams teko atstovauti
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nepilnamečiams teisme ir policijos komisariate, apklausiant vaikus kaip liudytojus ar nukentėjusius
ikiteisminio tyrimo ar teismo metu.
Vaiko teisių apsaugos skyriuje 2014 metais registruoti 66 vaikai, netekę tėvų globos: 35
vaikams nustatyta laikinoji, o 31 – nuolatinė globa (rūpyba). Šeimose globojama 40 vaikų.
Pagrindinės tėvų globos netekimo priežastys – tėvų girtavimas, vaikų nepriežiūra, socialinių įgūdžių
stoka bei tėvų mirtis. Institucijoje globa nustatyta 26 vaikams: 16 vaikų nustatyta laikinoji globa, 10
vaikų – nuolatinė globa. Tėvams išvykus į užsienio valstybes, jų prašymu, laikinoji globa nustatyta
5-iems vaikams. 2014 m. tėvų globos neteko 6 vaikai: 4-iems vienos šeimos tėvų globos
netekusiems vaikams nustatyta globa institucijoje, o šeimoje globa nustatyta 2-iems tėvų globos
netekusiems vaikams. 2-iems vaikams pakeisti globėjai (globa šeimoje), 2-iems vaikams panaikinta
globa, jie grįžo gyventi pas tėvus, 5-iems vaikams laikinoji globa teismo sprendimu buvo pakeista į
nuolatinę globą. 1 vaikas iš institucinės globos buvo įvaikintas, 12 globojamų vaikų sulaukė
pilnametystės. Visus 66 globotinius skyriaus specialistai aplankė institucijose ir šeimose, vykdė jų
globos peržiūras, sudarė ir pildė globos peržiūros planus. Palyginus 2012–2014 metų laikotarpį,
vaikų netekusių tėvų globos ir globojamų vaikų skaičius 2014 metais sumažėjo (netekusių tėvų
globos nuo 19 iki 6 vaikų, o globojamų vaikų nuo 80 iki 66).
2014 m. pradžioje į skyriaus socialinės rizikos šeimų, auginančių vaikus, apskaitą buvo
įrašytos 147 šeimos, o 2014 m. pabaigoje – 137 (105 kaime ir 32 mieste). Šiose šeimose 2014 metų
pradžioje augo 278 vaikai, o metų pabaigoje – 253 vaikai. 63 šeimos į socialinės rizikos šeimų
apskaitą įrašytos dėl girtavimo (2013 m. buvo 69 šeimos), 57 – dėl socialinių įgūdžių stokos (2013
m. – 57 šeimos) ir 12 – dėl kitų priežasčių (2013 m. – 14 šeimų). Per metus buvo išbraukta 18
šeimų (2013 m. – 22 šeimos), o įrašyta 10 naujų šeimų (2013 m. – 14 šeimų).
Vaiko teisių apsaugos skyriaus darbuotojai 2014 m. daugiau kaip 350 kartų vyko į šeimas,
surašė per 230 šeimų aplankymo, buities tyrimo bei skyriuje apsilankymo aktų.
Tėvams surašyta 15 administracinių teisės pažeidimų protokolų ir atiduota teismui dėl tėvų
valdžios nepanaudojimo ar panaudojimo priešingai vaiko (-ų) interesams (ATPK 181 str. 1 d. ar 2
d.)
Skyriaus specialistai dėl 14 blogai mokyklą lankančių vaikų kartu su mokyklų socialinėmis
pedagogėmis lankėsi šeimose, kalbėjo su tėvais ir vaikais, tarpininkavo dėl pagalbos, organizavo
psichologo konsultacijas.
Įsigaliojus Apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje įstatymui, skyrius nuolat gauna
informaciją iš Policijos komisariato apie smurtą šeimose, kuriose auga nepilanamečiai vaikai. Per
2014 metus buvo gauti 29 pranešimai apie smurtą artimoje aplinkoje, VTAS specialistai vyko į
šeimas, organizavo psichologo pagalbą šeimos vaikams ir kitiems šeimos nariams (pagal poreikį).
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Skyriuje registruoti 2 smurto prieš vaikus atvejai. Vaikams teikta socialinė, psichologo pagalba,
tarpininkauta dėl medicininės pagalbos.
Kartu su socialiniais partneriais Vaiko teisių apsaugos skyrius vykdo vaiko teisių pažeidimų
prevencijos projektus. Su VO „Gelbėkit vaikus“ vykdo projektą „Efektyvios alternatyvos vaikų
institucinei globai“. Pagal projektą koordinatorius organizuoja pasitarimus seniūnijose bei
Savivaldybėje, į kuriuos pakviečiami visų sričių, susijusių su vaikais ir šeimomis, specialistai aptarti
galimybių padėti konkrečioms šeimoms ar vaikams. Pasitarimai protokoluojami, rašomi darbo su
šeima planai (pagal poreikį).
Kartu su VšĮ „Pagalbos paaugliams iniciatyva“ Vaiko teisių apsaugos skyriaus specialistai
vykdo smurto prevencijos projektą, jo metu teikiamos:
 Psichologo konsultacijos smurtą patyrusiems vaikams ir šeimos nariams.
 Psichologo konsultacijos sunkias tėvų skyrybas patiriantiems vaikams.
 Pagalba vaikų globėjams (psichologo ir socialinio darbuotojo).
Š. m. birželio 4 d. savivaldybėje, Vaiko teisių apsaugos skyriaus iniciatyva, vyko
pasitarimas-diskusija, skirta Tarptautinei vaikų gynimo dienai. Jos metu aptarta 6 rajone veikiančių
vaikų dienos centrų veikla ir problemos. Ieškota galimybių esamoms problemoms spręsti. Kovo 19
d. kartu su Širvintų dekanato šeimos centru suorganizuotas renginys globėjams ir jų vaikams.
Aptartos globos šeimoje problemos ir perspektyvos. Lapkričio 29 d. suorganizuotas renginys,
skirtas Vaiko teisių apsaugos skyriaus 20-mečiui paminėti. Jo metu apžvelgta skyriaus veikla,
bendradarbiavimas, parodytas filmukas, skirtas globai šeimoje skatinti.
2014 m. skyriaus darbuotojai spaudai pateikė informaciją apie socialinės rizikos šeimas ir
inicijavo straipsnius apie globėjus globai šeimoje skatinti.
2.14. Žemės ūkio skyriaus darbuotojai, vykdydami pieno kvotų administravimą, 2014 m. iš
gamintojų gavo 10 paraiškų (K1-K12 formų), priėmė ir išsiuntė į Nacionalinę mokėjimo agentūrą
14 prašymų grąžinti pieno gamybos ir realizavimo kvotą iš spec. rezervo. Buvo priimtos 65
tiesioginių pardavimų pieno gamybos ir realizavimo metinės deklaracijos iš gamintojų, turinčių
tiesioginių pardavimų pieno kvotas. 2014 m. buvo priimta dviejų žemės ūkio veiklą vykdančių
įmonių prašymai draudimo įmokoms už pasėlius iš dalies kompensuoti, 131 bitininkų (bičių
laikytojų) paraiška paramai gauti už papildomą bičių maitinimą, 14 pavėlavusiųjų išregistruoti
gyvulius prašymai išmokoms už bulius, karves žindenes ar telyčias gauti. 2014 m. suteikta parama
rajono ūkininkams iš Savivaldybės lėšų, skirtų rėmimui ir skatinimui, 37 ūkininkams suteikta
parama privalomų mokymų patirtoms išlaidoms iš dalies kompensuoti – 4 744 litų. 2014 m. rajono
žemdirbiams buvo suorganizuoti mokymai ir seminarai aktualiais žemės ūkio ir kaimo plėtros
klausimais, teikiama visa reikalinga informacija spaudoje, rajono Savivaldybės interneto puslapyje
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ir individualiai. Širvintų rajono seniūnijų seniūnai Žemės ūkio skyriaus darbuotojams pateikė gautų
57 medžiojamųjų gyvūnų pasėliams padarytos žalos įvertinimo aktų (bendras plotas 56,99 ha).
Rajone įkurta 12 specializuotų pieno ūkių, atitinkančių ES reikalavimus. Ūkininkai
pasinaudojo programomis „Pusiau natūrinių ūkių rėmimas“, „Investicijos į žemės ūkio valdas“,
„Nitratų direktyvos“ ir kt. 814 pieno gamintojų turi gauti išmokas už kvotinį pieną. Traktorių,
savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų registre įregistruota 278 vnt. traktorių savaeigių
mašinų ir jų priekabų. 2014 m. įsigyti 55 traktoriai, iš jų 14 nauji. Vykdant traktorių ir traktorinių
priekabų techninės būklės kontrolę, per metus atlikta 548 technikos vienetų techninės apžiūros. Už
traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų bei jų priekabų registravimą, techninę apžiūrą į biudžetą
sumokėta 22,2 tūkst. Lt. 32 žemės ūkio veiklos subjektai pasinaudojo Specialiosios kaimo rėmimo
programos parama, skirta apsirūpinantiems nauja žemės ūkio technika.
8 lentelė. Ūkininkų ūkių ir žemės ūkio kaimo valdų registras, pasėlių deklaravimas,
draudimas
Ūkininkų ūkių ir žemės ūkio kaimo valdų registras, pasėlių
Skaičius
deklaravimas, draudimas
Visi rajone registruoti ūkininkų ūkiai:
2163
Žemės ūkio bendrovės
3
Ekologiniai ūkiai
41
Per 2014 metus naujai įregistruoti, perregistruoti, patikslinti ūkininkų ūkiai
218
Per 2014 metus ūkio subjektai deklaravo žemės ūkio naudmenas ir pasėlius
2409
Ūkininkai, besinaudojantys Europos Sąjungos parama
2540
Registruotos ir atnaujintos žemės ūkio valdos VĮ Žemės ūkio informacijos ir
2730
kaimo verslo centre
Per 2014 metus ūkininkai draudė pasėlius
2

Eil.
Nr.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

2.15. 2014 m. Širvintų rajono savivaldybės administracijos struktūriniai padaliniai –
seniūnijos užtikrino Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais seniūnijoms pavestų
funkcijų įgyvendinimą, kurios yra įtrauktos į Savivaldybės valdymo tobulinimo programą (9
lentelė).
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9 lentelė. Seniūnijų funkcijos ir jų įgyvendinimas

Seniūnija

Išduotų
mirties
liudijimų
skaičius

Išduotų
pažymų
apie dekl.
gyv. vietą
skaičius

Gyv. vietos
dekl.
(atvyk. ir
išvyk.)
skaičius

Gyv.
vietos
duomenų
keitimas

Įtrauktų į
gyv. vietos
neturinčių
asmenų
apskaitą
skaičius

Atliktų
notarinių
veiksmų
skaičius

Išduotų
pažymų
apie
šeimos
sudėtį ir
patvirt.
kitokią
faktinę
padėtį
skaičius

Alionių
Čiobiškio
Gelvonų
Jauniūnų
Kernavės
Musninkų
Širvintų
Zibalų
Iš viso:

14
12
33
27
2
21
48
21
178

60
55
93
119
26
63
256
96
768

42
39
56
113
33
31
183
54
551

16
3
47
1
5
20
20
2
114

4
1
3
5
1
14

67
65
113
15
33
447
169
44
953

116
65
157
54
33
72
105
172
774
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Parengtų
išrašų iš
namų
knygų
skaičius

4
12
3
2
10
41
72

Gyventojų
skundų bei
atliktų
tyrimų
skaičius

Žemės,
vandens
telkinių
naudotojų
pranešimų bei
atliktų tyrimų
apie
medžiojamus
gyvūnus
skaičius

Išduotų
leidimų
laidoti
seniūnijos
kapinėse
skaičius

3
1
6
10
2
8
5
9
44

10
1
2
3
12
44
72

8
21
49
23
16
25
25
45
212
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3. Trečiojo tikslo ,,Siekiant valdyti bendradarbiavimo procesus, formuoti teigiamą
rajono įvaizdį“ įgyvendinimas.
2014 m., įgyvendinant trečiąjį tikslą, visuomenei buvo teikiama informacija spaudoje ir
interneto

svetainėse

www.sirvintos.lt,

www.savivaldybes.lt,

www.krastonaujienos.lt

apie

Savivaldybės ir Administracijos vadovų (Tarybos sprendimai, mero potvarkiai, direktoriaus
įsakymai, darbotvarkės) bei Administracijos veiklą, svarbiausius įvykius, įgyvendinamus projektus,
organizuojamus renginius, bendruomenių, organizacijų ir įmonių naujienas. Gyventojams
sudaromos galimybės prenumeruoti Savivaldybės naujienas, dalyvauti apklausose, inicijuoti
diskusijas forume, komentuoti rengiamų teisės aktų projektus, teikti pasiūlymus dėl rengiamų
planavimo dokumentų, užduoti klausimus aktualiomis temomis ir kt. Teisės aktai Savivaldybės
interneto svetainėje publikuojami naudojantis E. teisėkūros paslauga. Taip visuomenė gali įsitraukti
į sprendimų priėmimo procesą. Teisės aktų numatyta tvarka interneto svetainėje www.lrs.lt
skelbiami teisės aktų projektai, kuriuos rajono gyventojai gali nagrinėti ir teikti siūlymus.
Siekiant informaciją pateikti kuo platesnei rajono gyventojų auditorijai, 2014 m. buvo
leidžiamas informacinis Savivaldybės biuletenis. Sausio–liepos mėnesiais šis leidinys buvo
platinamas nemokamai per seniūnijas, Viešąją biblioteką, jos filialus ir tiesiogiai gyventojams
(pasitelkiant

Lietuvos

pašto

paslaugą).

Rugpjūčio–gruodžio

mėnesiais

informacija

apie

Savivaldybės veiklą buvo teikiama gyventojams pasitelkus viešųjų ryšių paslaugos teikėjo – VšĮ
„Eta dialogas“ – interneto svetaine www.krastonaujienos.lt ir leidžiamu nemokamu laikraščiu
„Krašto naujienos“.
2014 m. svetainėje www.sirvintos.lt buvo paskelbtos 972 naujienos (iš jų 77 sporto, 22
jaunimo, 12 verslo, 7 Civilinės saugos, 21 projektų viešinimo srities). Per 2014 m. E. demokratijos
skiltyje paskelbti 278 Širvintų rajono savivaldybės tarybos sprendimai, teisinės informacijos skiltyje
– 344 Administracijos direktoriaus įsakymai veiklos klausimais, 101 skelbimas apie teritorijų
planavimą. Interneto svetainėje www.sirvintos.lt buvo vykdomos 4 uždaros gyventojų apklausos (su
pateiktais atsakymų variantais), sulaukta 527 gyventojo balsų, forumo skiltyje paskelbtos 2
diskusijų temos. Populiariausia teikiama elektroninė paslauga yra naujienų prenumerata (79
prenumeratoriai), forumas, informavimas, prašymai, apklausa, e. teisėkūra. Visos šios paslaugos
atitinka 3–4 elektroninių paslaugų brandos lygį (t. y. šias paslaugas galima užsisakyti internetu
nevykstant į vietą).
2014 m. Širvintų rajono savivaldybės interneto svetainėje lankėsi
vartotojai, užfiksuota 121 210 apsilankymų.
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Siekiant Širvintų krašto patrauklesnio pristatymo bei reprezentacijos, 2014 m. buvo
parengtas ir rėmėjų lėšomis išleistas informacinis leidinys „Širvintų kraštas: atvykite, pažinkite,
sugrįžkite“.
Valdymo tobulinimo programos tikslams įgyvendinti ir rodikliams pasiekti 2014 m.
panaudota 6 402,5 tūkst. Lt lėšų.
02 ŠVIETIMO PROGRAMA
Švietimo programos įgyvendinimas užtikrina Širvintų rajono švietimo politikos formavimą,
valdymo tobulinimą ir numatytų darbų realizavimą. Įgyvendinant programą siekiama realizuoti
Vietos savivaldos įstatymu nustatytas savarankiškąsias savivaldybės funkcijas (ikimokyklinis ir
priešmokyklinis vaikų ugdymas, vaikų ir jaunimo neformalusis švietimas bei užimtumas,
suaugusiųjų neformalusis švietimas, vežiojimo paslaugų teikimas) ir priskirtąsias (ribotai
savarankiškas) savivaldybės funkcijas (vaikų, jaunimo ir suaugusiųjų bendrojo ugdymo
organizavimas, savivaldybės teritorijoje gyvenančių vaikų iki 16 metų mokymosi bendrojo ugdymo
mokykloje užtikrinimas).
Įgyvendinant programą buvo siekiama užtikrinti mokinių privalomą mokymą (si), padidinti
mokymosi prieinamumą įvairių poreikių turintiems mokiniams, įgyvendinti švietimo įstaigų tinklo
pertvarkos bendrąjį planą, švietimo įstaigų aprūpinimą intelektualiniais ir materialiniais resursais,
rūpintis mokyklų vadovų ir mokytojų kvalifikacijos kėlimu, vykdyti vaikų ir suaugusiųjų
neformaliojo švietimo programas. Programos įgyvendinimui buvo numatyti trumpalaikiai tikslai.
Švietimo veiklos vykdymo ir ugdymo sąlygų gerinimo programos trumpalaikiai tikslai:
1. Užtikrinti mokinių privalomą mokymąsi bendrojo ugdymo mokyklose.
2. Tenkinti mokinių pažinimo, ugdymo ir saviraiškos poreikius.
3. Rūpintis bendruoju vaikų gebėjimų ir vertybinių nuostatų ugdymu, didinti ikimokyklinį
įstaigų prieinamumą.
1. Pirmojo tikslo „Užtikrinti mokinių privalomą mokymąsi bendrojo ugdymo
mokyklose“ įgyvendinimas:
1.1. Įgyvendinant pirmąjį trumpalaikį tikslą buvo siekiama sudaryti prieinamas ir
kokybiškas švietimo paslaugas kiekvienam rajono mokiniui, vaikui, suaugusiajam.
Mokyklų tinklo pertvarkos bendrojo plano paskirtis: sukurti prieinamumo ir kokybės
reikalavimus atitinkantį mokyklų tinklą savivaldybėje. 2014–2015 mokslo metais bendrojo ugdymo
mokyklose mokosi 1956 mokiniai. Per vienerius mokslo metus mokinių skaičius sumažėjo 88
mokiniais, arba 4,3 %. Rugsėjo 1 d. pirmąją klasę lankė 137 pirmokai (22 mokiniais daugiau negu
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2013–2014 mokslo metais). Pagal pradinio ugdymo programą buvo ugdomi 532, pagal pagrindinio
ugdymo – 934, pagal vidurinio ugdymo – 350 mokinių. Miesto mokyklose mokėsi 1082 (55 %)
mokiniai. Mokslo metų pradžioje bendrojo ugdymo mokyklų klasėse integruotai buvo ugdomi 159
mokiniai, turintys specialiųjų ugdymosi poreikių.
2014 metais Širvintų rajono savivaldybės švietimo įstaigų tinklą sudarė 16 įstaigų: 2
gimnazijos, 1 vidurinė, 1 progimnazija, 6 pagrindinės, viena pradinė, 2 miesto lopšeliai-darželiai,
Meno ir Sporto mokyklos, Švietimo centras (10, 11 lentelės).
10 lentelė. Švietimo įstaigų tinklas
Seniūnija
(teritorija)

Mokykla

Mokyklos skyrius

Alionių
seniūnija

Širvintų r. Alionių pagrindinė mokykla

Širvintų r. Alionių pagrindinės
mokyklos
Juodiškių
pradinio
ugdymo skyrius

Čiobiškio
seniūnija

Širvintų rajono Čiobiškio pagrindinė
mokykla
Širvintų r. Gelvonų vidurinė mokykla

Gelvonų
seniūnija

Jauniūnų
seniūnija

-

Širvintų r. Bagaslaviškio Igno Šeiniaus
pagrindinė mokykla
Širvintų r. Bartkuškio pagrindinė
mokykla

-

Širvintų r. Barskūnų pagrindinė
mokykla

Širvintų r. Barskūnų pagrindinės
mokyklos
Medžiukų
pradinio
ugdymo skyrius
Širvintų rajono Musninkų Alfonso
Petrulio gimnazijos Kernavės Juozo
Šiaučiūno pradinio ugdymo skyrius

Kernavės
seniūnija

-

Musninkų
seniūnija

Širvintų rajono Musninkų Alfonso
Petrulio gimnazija

Zibalų seniūnija

-

-

Širvintų rajono Musninkų Alfonso
Petrulio
gimnazijos
Kernavės
ikimokyklinio ugdymo skyrius
Širvintų rajono Musninkų Alfonso
Petrulio
gimnazijos
Musninkų
ikimokyklinio ugdymo skyrius

Širvintų r. Zibalų pagrindinė mokykla
Širvintų pradinė mokykla

Širvintų rajono Musninkų Alfonso
Petrulio gimnazijos Vileikiškių
ikimokyklinio ugdymo skyrius
-

Širvintų „Atžalyno“ progimnazija

-

Širvintų miesto
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Seniūnija
(teritorija)

Mokykla

Mokyklos skyrius

Širvintų Lauryno Stuokos-Gucevičiaus
gimnazija
Širvintų lopšelis-darželis „Buratinas“

-

Širvintų lopšelis-darželis „Saulutė“

-

Širvintų meno mokykla

-

Širvintų sporto mokykla

-

Širvintų rajono švietimo centras

Širvintų rajono švietimo centro
Pedagoginė psichologinė tarnyba

-

Širvintų miesto
Širvintų miesto
ir rajono
Širvintų miesto
ir rajono
Širvintų miesto
ir rajono

11 lentelė. 2014–2015 mokslo metų mokinių skaičius Širvintų rajono švietimo įstaigose
Mokinių skaičius
2014-09-01

Mokykla

Širvintų Lauryno
Stuokos-Gucevičiaus
gimnazija
Širvintų rajono
Musninkų Alfonso
Petrulio gimnazija
Širvintų r. Gelvonų
vidurinė mokykla
Širvintų r. Gelvonų
vidurinės mokyklos
suaugusiųjų klasės
Širvintų „Atžalyno“
progimnazija
Širvintų r. Alionių
pagrindinė mokykla
Širvintų r. Bagaslaviškio
Igno Šeiniaus pagrindinė
mokykla
Širvintų r. Barskūnų
pagrindinė mokykla
Širvintų r. Bartkuškio
pagrindinė mokykla
Širvintų rajono Čiobiškio
pagrindinė mokykla
Širvintų r. Zibalų
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Iš viso
Ikimo- PriešmoPradinis Pagrindinis Vidurinis mokinių
kyklinis kyklinis
ugdymas ugdymas
ugdymas
ugdymas ugdymas

6

5

194

200

394

39

100

67

206

26

72

33

142

16

50

66

329

329

5

5

7

31

48

5

3

14

31

53

10

5

15

48

78

3

6

28

44

81

2

6

26

28

62

7

4

16

41

68
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Mokinių skaičius
2014-09-01

Mokykla

pagrindinė mokykla
Širvintų pradinė mokykla
Širvintų rajono
Musninkų Alfonso
Petrulio gimnazijos
Kernavės Juozo
Šiaučiūno pradinio
ugdymo skyrius
Širvintų r. Alionių
pagrindinės mokyklos
Juodiškių pradinio
ugdymo skyrius
Širvintų r. Barskūnų
pagrindinės mokyklos
Medžiukų pradinio
ugdymo skyrius
Širvintų lopšelis-darželis
„Buratinas“
Širvintų lopšelis-darželis
„Saulutė“
Širvintų rajono
Musninkų Alfonso
Petrulio gimnazijos
Kernavės ikimokyklinio
ugdymo skyrius
Širvintų rajono
Musninkų Alfonso
Petrulio gimnazijos
Musninkų ikimokyklinio
ugdymo skyrius
Širvintų rajono
Musninkų Alfonso
Petrulio gimnazijos
Vileikiškių
ikimokyklinio ugdymo
skyrius
Širvintų meno mokykla
Širvintų sporto mokykla
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Iš viso
Ikimo- PriešmoPradinis Pagrindinis Vidurinis mokinių
kyklinis kyklinis
ugdymas ugdymas
ugdymas
ugdymas ugdymas
15

344

359

7

7

5

5

5

5

210

46

256

98

20

118

17

3

20

17

7

24

9

-

9

189
215
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Rajone buvo užtikrintas privalomas mokymas (-is) bendrojo ugdymo mokyklose.
Nelankančių mokinių iki 16 metų amžiaus nėra. Sudarytos sąlygos savivaldybės gyventojams tęsti
mokymąsi. Suaugusiųjų mokymas buvo vykdomas Širvintų r. Gelvonų vidurinėje mokykloje.
1.2. Mokinių skaičius bendrojo ugdymo mokyklose kasmet mažėja. Mažėjant mokinių
skaičiui, prastėja klasių komplektavimo rodikliai (vidutinis mokinių skaičius klasėje), didėja laisvų
vietų skaičius klasėje bei jų išlaikymui skirtų lėšų kiekis. Tai lėmė ir bendrą mokinio krepšelio lėšų
balanso blogėjimą. Dėl didėjančio mokinio krepšelio lėšų trūkumo mažėjo galimybės tenkinti
mokinių poreikius organizuojant neformalųjį švietimą, individualizuojant ir diferencijuojant
ugdymo turinį (12 lentelė).
12 lentelė. Mokinių skaičiaus vidurkis klasėse 2014–2015 mokslo metais

Mokykla
Širvintų Lauryno Stuokos-Gucevičiaus
gimnazija
Širvintų rajono Musninkų Alfonso
Petrulio gimnazija
Širvintų r. Gelvonų vidurinė mokykla
Širvintų „Atžalyno“ progimnazija
Širvintų r. Alionių pagrindinė mokykla
Širvintų r. Bagaslaviškio Igno Šeiniaus
pagrindinė mokykla
Širvintų r. Barskūnų pagrindinė mokykla
Širvintų r. Bartkuškio pagrindinė
mokykla
Širvintų rajono Čiobiškio pagrindinė
mokykla
Širvintų r. Zibalų pagrindinė mokykla
Širvintų pradinė mokykla
Širvintų rajono Musninkų Alfonso
Petrulio gimnazijos Kernavės Juozo
Šiaučiūno pradinio ugdymo skyrius
Širvintų r. Alionių pagrindinės mokyklos
Juodiškių pradinio ugdymo skyrius
Širvintų r. Barskūnų pagrindinės
mokyklos Medžiukų pradinio ugdymo
skyrius
31

I–II gimn. kl. – 24,3
III–IV gimn. kl. – 25
1–8 kl. – 13,7
I–IV gimn. kl. – 18,3
1–8 kl. – 11
9–12 kl. – 16,3
25,3

Mokinio krepšelio
metodikoje numatytas
mokinių skaičiaus vidurkis
klasėje
I–II gimn. kl. – 22
III–IV gimn. kl. – 20
1–8 kl. – 15
I–IV gimn. kl. – 18
1–8 kl. – 15
9–12 kl. – 18
25

7,6

10

7,5

10

10,5

10

10,3

10

9

10

9,5

10

21,5

22

7

10

5

10

5

10

Mokinių skaičiaus
vidurkis klasėje
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1.3. Rengiantis 2014 metų brandos egzaminų sesijai, parengti 27 Administracijos
direktoriaus įsakymai, paskirta bazinė mokykla (Širvintų Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazija),
kurioje buvo vykdomi valstybiniai brandos egzaminai. Valstybiniai ir mokykliniai brandos
egzaminai buvo vykdomi vadovaujantis Brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarkos
aprašo reikalavimais (13, 14 lentelės).
13 lentelė. 2014 m. valstybiniai brandos egzaminai

Valstybinis brandos
egzaminas

Laikiusiųjų
egzaminą
mokinių skaičius

Išlaikiusiųjų
egzaminą mokinių
skaičius (procentais)

Lietuvių kalba ir literatūra
Matematika
Anglų kalba
Rusų kalba
Chemija
Biologija
Fizika
Istorija
Informacinės technologijos
Geografija

92
55
73
10
21
34
13
61
13
35

88
86
99
100
95
100
100
85
100
100

Išlaikiusiųjų
egzaminą šalies
mokinių skaičius
(procentais)
88,1
88,0
99,0
99,6
97,8
96,7
96,5
89,0
92,0
98,0

14 lentelė. 2014 m. valstybiniai brandos egzaminai ir jų įvertinimas
Valstybinis
brandos
egzaminas
Lietuvių kalba
ir literatūra
Matematika
Istorija
Anglų kalba
Fizika
Chemija
Informacinių
technologijų
Rusų kalba
Biologija
Geografija

Įvertintųjų
100 balais
skaičius

Neišlaikiusių
-jų skaičius

Įvertintųjų 1635 balais
skaičius

Įvertintųjų
36-85 balais
skaičius

Įvertintųjų
86-99 balais
skaičius

0

11

41

36

4

0
0
1
0
0

8
9
1
0
1

32
37
22
5
5

13
13
43
7
15

2
2
6
1
0

1

0

6

3

3

0
0
0

0
0
0

1
14
17

7
20
18

2
0
0

1.4. 2014 metais visos mokyklos daug dėmesio skyrė ugdymo kokybei, kūrybiškumo
ugdymui. Mokytojų kvalifikacija – vienas svarbiausių ugdymo kokybės veiksnių. Jau ne vieneri
metai rajone veikia Švietimo centras, kuriame sudarytos geros sąlygos ir galimybės mūsų rajono
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pedagogams kelti ir tobulinti kvalifikaciją, įgyti kompetencijų. Pedagogai kompetencijų, reikalingų
kokybei užtikrinti, įgijo ne tik kasdienėje praktinėje veikloje, bet ir dalyvaudami kvalifikacijos
tobulinimo renginiuose, dalykinių metodinių būrelių veikloje, kurią organizavo Širvintų rajono
švietimo centras. 2014 m. Širvintų rajono švietimo centras pedagogams organizavo 72
kvalifikacijos tobulinimo renginius.
Vis

dažniau

pedagogai

registruojasi

Ugdymo

plėtotės

centro

organizuojamuose

seminaruose, virtualiose paskaitose, vaizdo konferencijose-konsultacijose, taip taupydami
mokykloms skirtas Mokinio krepšelio lėšas kvalifikacijos tobulinimui.
Savivaldybėje veikė 22 dalykiniai metodiniai būreliai, rajono (mokytojų) metodinė taryba.
Rajono (mokyklų) metodinė taryba nustatė metodinės veiklos prioritetus, koordinavo visų dalykinių
metodinių būrelių veiklą.
Pedagogams sudarytos sąlygos kelti kvalifikacinę kategoriją (15 lentelė).
15 lentelė. Mokytojų turimos kvalifikacinės kategorijos procentais

Mokykla
Širvintų pradinė
mokykla
Širvintų „Atžalyno“
progimnazija
Širvintų Lauryno
Stuokos-Gucevičiaus
gimnazija
Širvintų r. Gelvonų
vidurinė mokykla
Širvintų rajono
Musninkų Alfonso
Petrulio gimnazija
Širvintų r. Alionių
pagrindinė mokykla
Širvintų r.
Bagaslaviškio Igno
Šeiniaus pagrindinė
mokykla
Širvintų r.
Bartkuškio
pagrindinė mokykla
Širvintų r. Barskūnų
pagrindinė mokykla
Širvintų rajono
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Kategorija
(mokytojo)

Kategorija
(vyresniojo
mokytojo)

Kategorija
(metodininko)

Kategorija
(eksperto)

Mokytojų
Skaičius
(pirmaeilėse
pareigose)

1

12

11

-

24

-

10

18

2

30

2

9

28

3

42

1

9

6

-

16

3

16

6

-

25

-

6

4

-

10

4

7

1

-

12

3

11

1

-

15

4

6

2

-

12

3

10

-

-
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Mokykla

Kategorija
(mokytojo)

Kategorija
(vyresniojo
mokytojo)

Kategorija
(metodininko)

Kategorija
(eksperto)

Mokytojų
Skaičius
(pirmaeilėse
pareigose)

1

11

1

-

13

22

107

78

5

212

Čiobiškio pagrindinė
mokykla
Širvintų r. Zibalų
pagrindinė mokykla
Iš viso:

1.5. Kiekvieną mėnesį Švietimo ir sporto skyrius organizavo mokyklų direktoriams
pasitarimus, kuriuose buvo aptariamos švietimo aktualijos bei naujovės, teikiama vadybinė ir
konsultacinė pagalba. 2014 metais vykdyta tikslinga gerosios vadybinės patirties sklaida –
organizuotas Širvintų rajono savivaldybės švietimo įstaigų vadovų ir Anykščių rajono savivaldybės
švietimo įstaigų vadovų bendras pasitarimas.
Vadovų atestacija – vadovų teorinio pasirengimo, vadybinės veiklos ir jos rezultatų
įsivertinimas ir įvertinimas, kuriais vadovaujantis vadovams suteikiama trečioji, antroji arba pirmoji
kvalifikacinės kategorijos (16 lentelė).
16 lentelė. Švietimo įstaigų direktorių kvalifikacinės kategorijos
Švietimo įstaiga
Širvintų Lauryno StuokosGucevičiaus gimnazija
Širvintų rajono Musninkų Alfonso
Petrulio gimnazija
Širvintų r. Gelvonų vidurinė mokykla
Širvintų r. Alionių pagrindinė
mokykla
Širvintų r. Bagaslaviškio Igno
Šeiniaus pagrindinė mokykla
Širvintų r. Bartkuškio pagrindinė
mokykla
Širvintų r. Barskūnų pagrindinė
mokykla
Širvintų rajono Čiobiškio pagrindinė
mokykla
Širvintų r. Zibalų pagrindinė mokykla
Širvintų „Atžalyno“ progimnazija
Širvintų pradinė mokykla
Širvintų meno mokykla
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Kvalifikacinė
direktoriaus
kategorija
Neturi
kvalifikacinės
kategorijos

Kvalifikacinė
direktoriaus pavaduotojo
kategorija

2

2

2

2

2

2

2

Neturi kvalifikacinės kategorijos

3

3

2

2

3

Neturi kvalifikacinės kategorijos

2
2

3
Neturi kvalifikacinės kategorijos
1 pavaduotoja su 2,
1 neturi kvalifikacinės kategorijos
Pavaduotojo neturi

2
Kvalifikacinės

2
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Švietimo įstaiga
Širvintų sporto mokykla
Širvintų lopšelis-darželis „Buratinas“
Širvintų lopšelis-darželis „Saulutė“

Kvalifikacinė
direktoriaus
kategorija
kategorijos neturi
2
2
2

Kvalifikacinė
direktoriaus pavaduotojo
kategorija
Pavaduotojo neturi
2
2

1.6. 2014 metais įvyko 76 metodiniai renginiai (susirinkimai, diskusijos, konferencijos,
atviros pamokos, metodinės išvykos, metodinės dienos, kūrybinių metodinių darbų parodos, knygų
pristatymai).
1.7. 2012–2013 mokslo metais į mokyklą ir iš jos yra vežami 906 mokiniai, iš jų 643 (71 %)
vežami geltonaisiais mokykliniais autobusais. 2013–2014 mokslo metais į mokyklą ir iš jos yra
vežami 928 mokiniai, iš jų 667 (72 %) yra vežami geltonaisiais mokykliniais autobusais. 2014–
2015 mokslo metais iš mokyklos į namus vežami 792 mokiniai, iš jų 574 (72 %) vežami
geltonaisiais mokykliniais autobusais.
Mokyklos naudojasi Širvintų autobusų

parko paslaugomis. 2014–2015 mokslo metais

vežami:
 Širvintų Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazijos – 94 mokiniai.
 Širvintų rajono Musninkų Alfonso Petrulio gimnazijos – 88 mokiniai.
 Širvintų „Atžalyno“ progimnazijos – 33 mokiniai.
 Širvintų r. Barskūnų pagrindinės mokyklos – 24 mokiniai.
 Širvintų pradinės mokyklos – 5 mokiniai.
1.8. Kaimo mokiniams sudaryta galimybė gyventi Širvintų rajono Musninkų Alfonso
Petrulio gimnazijos ir Širvintų r. Gelvonų vidurinės mokyklos bendrabučiuose.
1.9. Projektas „Universalaus daugiafunkcinio centro Bartkuškio kaime steigimas“
įgyvendinamas Širvintų r. Bartkuškio pagrindinės mokyklos dviejose patalpose. Patalpos yra
rekonstruojamos, taip pat įgyjama visa UDC veiklai reikalinga įranga ir baldai. Planuojama, kad
UDC centras bus mokyklos padalinys ir teiks įvairias paslaugas vaikams ir kitoms vietos
bendruomenės socialinėms grupėms. Centras padės spręsti švietimo ir sociokultūrinių paslaugų
prieinamumo ir kokybės problemas, padės kaimo vietovėse gyvenantiems asmenims reintegruotis į
darbo rinką, suartins kaimo bendruomenę.
2. Antrojo tikslo „Tenkinti mokinių pažinimo, ugdymo ir saviraiškos poreikius“
įgyvendinimas.
Vienas iš pagrindinių bendrojo ugdymo mokyklų tikslų – padėti mokiniams pasirengti
savarankiškam gyvenimui, tenkinti mokinių pažinimo, lavinimosi ir saviraiškos poreikius. Šį tikslą
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padeda įgyvendinti neformaliojo švietimo organizavimas bendrojo ugdymo mokyklose, ugdymas
Širvintų meno ir sporto mokyklose. Mokyklose buvo organizuojamas profesinis veiklinimas
(pasitelkiant informacines sistemas ir kitas priemones – pažintinius vizitus, renginius, ekskursijas,
susitikimus su darbdaviais ir kitais asmenimis).
Širvintų rajono švietimo įstaigos aktyviai įsijungė į respublikinio projekto „Ugdymo karjerai
infrastruktūros bendrajame ugdyme ir profesiniame mokyme sukūrimas ir plėtra“ veiklas. Europos
Sąjungos lėšomis buvo įsteigtos Ugdymo karjerai koordinatorių pareigybės (Lauryno StuokosGucevičiaus gimnazijoje, Širvintų „Atžalyno“ progimnazijoje, Širvintų rajono Musninkų Alfonso
Petrulio gimnazijoje, Širvintų r. Gelvonų vidurinėje mokykloje). Pareigybės buvo skiriamos
atsižvelgiant į mokinių skaičių. Įgyvendinant šį projektą, 10 bendrojo ugdymo mokyklų ir
Savivaldybė gavo po vieną nešiojamąjį kompiuterį.
Rajono mokiniams ir vaikams buvo sudarytos sąlygos savose mokyklose dalyvauti
popamokinėje veikloje. Neformaliojo švietimo būrelius lankė 73,4 % rajono mokinių. Didžioji dalis
neformaliojo švietimo valandų buvo skiriamos mokinių meniniams, sportiniams, socialiniams
gebėjimams ugdyti.
Meno mokykloje 2014–2015 mokslo metais yra ugdomi 189 mokiniai, Sporto mokykloje –
215 mokinių.
2014 m. gruodžio 31 d. duomenimis, švietimo įstaigose vaikų, turinčių specialiųjų ugdymosi
poreikių, buvo 7 %. Padaugėjo mokinių, turinčių kalbėjimo ir kalbos sutrikimų (16 %).
Psichologinę pedagoginę pagalbą šiems vaikams teikia Širvintų rajono švietimo centro
Pedagoginė psichologinė tarnyba. Pedagoginė psichologinė tarnyba 2014 metais atliko 38 mokinių
specialiųjų ugdymosi poreikių pedagoginiu, psichologiniu, medicininiu ir socialiniu pedagoginiu
aspektais įvertinimus, 1 ikimokyklinio amžiaus vaikų kalbėjimo ir kalbos įvertinimą, 17 brandumo
įvertinimų ir 10 ikimokyklinio amžiaus vaikų intelekto įvertinimų.

Buvo suteiktos 386

konsultacijos.
2014 m. Širvintų rajono Švietimo centras organizavo mokiniams 63 neformaliojo švietimo
renginius, kuriuose dalyvavo 2 024 vaikai:
 22 dalykines olimpiadas ir konkursus, kuriuose dalyvavo 328 mokiniai.
 olimpiadų ir konkursų nugalėtojų apdovanojimo šventę „Sėkmės paukštė“, dalyvavo 123
rajono mokiniai.
 įgyvendinant įvairius projektus, bendradarbiaujant su socialiniais partneriais, kartu su
rajono metodiniais būreliais – 40 neformaliojo vaikų švietimo renginių, kuriuose dalyvavo 1573
rajono vaikai.
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3. Trečiojo tikslo „Rūpintis bendruoju vaikų gebėjimų ir vertybinių nuostatų ugdymu,
didinti ikimokyklinį įstaigų prieinamumą“ įgyvendinimas.
Mieste veikia dvi ikimokyklinio ugdymo įstaigos: lopšelis-darželis „Saulutė“ ir lopšelisdarželis „Buratinas“. Lopšelyje-darželyje „Saulutė“ ugdoma 118 vaikų, „Buratine“ – 256 vaikai.
Širvintų rajono Musninkų Alfonso Petrulio gimnazijai priklauso trys ikimokyklinio ugdymo skyriai:
Musninkų ikimokyklinio ugdymo skyriuje ugdomi 24 vaikai, Kernavės ikimokyklinio ugdymo
skyriuje – 20 vaikų, Vileikiškių ikimokyklinio ugdymo skyriuje – 9 vaikai (rugsėjo 1 d. duomenys).
Kaimo bendrojo ugdymo mokyklose veikė 4 ikimokyklinio ugdymo ir 3
priešmokyklinio ugdymo grupės (jungtinės), kurias lankė 38 ikimokyklinio ir 34 priešmokyklinio
amžiaus vaikai. Širvintų pradinėje mokykloje veikė 4 valandų priešmokyklinio ugdymo grupė,
kurią lankė 15 vaikų. Miesto lopšeliuose-darželiuose veikė 4 priešmokyklinio ugdymo grupės,
kurias lankė 66 vaikai, ir 14 ikimokyklinio ugdymo grupių, kuriose buvo ugdomi 308 vaikai.
Širvintų rajono Musninkų Alfonso Petrulio gimnazijos trijuose ikimokyklinio ugdymo skyriuose
ugdomi 43 ikimokyklinio ir 10 priešmokyklinio amžiaus vaikų. Ikimokyklinio ugdymo paslaugų
teikimo problema mieste išspręsta, o kaimo teritorijoje gyvenantieji gali pasinaudoti bendrojo
ugdymo mokyklų teikiamomis paslaugomis.
2014 m. visiems Švietimo programos tikslams įgyvendinti ir rodikliams pasiekti panaudota
19 412,7 tūkst. Lt lėšų.
03 INFRASTRUKTŪROS IR VERSLO APLINKOS TOBULINIMO PROGRAMA
Programa siekiama subalansuoti Širvintų rajono teritorijų raidą, užtikrinti planavimo
dokumentų rengimą ir rajone esančių infrastruktūros objektų būklės gerinimą, verslo rėmimą ir jo
plėtros skatinimą bei padėti palaikyti ir (ar) plėtoti vietos bendruomenės socialinę infrastruktūrą.
Infrastruktūros ir verslo aplinkos tobulinimo programos trumpalaikis tikslas yra
gerinti infrastruktūrą.
Programos keliami uždaviniai:
1. Subalansuoti rajono teritorijų raidą bei užtikrinti planavimo dokumentų rengimą.
2. Vykdyti Širvintų rajono aplinkos priežiūrą, skatinti verslą, atlikti darbus ir įgyvendinti
projektus, susijusius su infrastruktūros gerinimu.
1. Pirmojo uždavinio ,,Subalansuoti rajono teritorijų raidą bei užtikrinti planavimo
dokumentų rengimą“ įgyvendinimas.
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1.1. Siekiant subalansuoti rajono teritorijų raidą bei užtikrinti planavimo dokumentų
rengimą, 2014 m. gauti ir panaudos pagrindais užregistruoti VĮ Registrų centre 2 žemės sklypai,
esantys Širvintų mieste, ir 7 gatvės, esančios Barskūnų, Širvintų, Kabaldos kaimuose.
2014 m. atlikti kadastriniai matavimai:
 vieno aukšto plytinio trąšų sandėlio, esančio Alekniškio kaime, Širvintų seniūnijoje.
 vandens bokšto, esančio Prienų kaime, Širvintų seniūnijoje.
 medinio gyvenamojo namo, esančio Pirties g. 10, Gelvonų miestelyje, Gelvonų
seniūnijoje.
 plytinių kiaulių fermų pastatų, esančių Rusių Rago kaime, Čiobiškio seniūnijoje.
 ūkio pastato, esančio Anciūnų kaime, Zibalų seniūnijoje.
 gyvenamojo namo ir priklausinių, esančių Juodiškių kaime, Alionių seniūnijoje.
 gyvenamojo namo ir priklausinių, esančių Žemųjų Viesų kaime, Širvintų seniūnijoje.
 Janionių piliakalnio takų, apžvalgos aikštelės.
 kadastrinių matavimų bylų patikslinimai: 6 butų, esančių Barskūnų kaime, Jauniūnų
seniūnijoje, Širvintų rajone, vieno buto, esančio Gudulinės kaime, Jauniūnų seniūnijoje, Širvintų
rajone, vieno buto, esančio Vilniaus g. 41-30, Širvintose.
 buvusio Juodiškių medicinos punkto pastato, po rekonstrukcijos, keičiant paskirtį į
gyvenamąją.
2014 m. VĮ Registrų centre užregistruotas turtas Širvintų rajono savivaldybės nuosavybės
vardu: vieno aukšto plytinis trąšų sandėlis, vandens bokštas, medinis gyvenamasis namas, plytinis
kiaulių fermos pastatas, ūkio pastatas, gyvenamieji namai ir jų priklausiniai; Janionių piliakalnio
takai, apžvalgos aikštelė; gyvenamasis namas (iš buvusio Juodiškių medicinos punkto pastato po
rekonstrukcijos pakeitus paskirtį į gyvenamąją).
1.2. Statybos srityje 2014 m. iš 70 fizinių ir juridinių asmenų priimti prašymai
specialiesiems architektūriniams reikalavimams nustatyti. Nustatyti ir išduoti 62 specialieji
architektūros reikalavimai. Peržiūrėti, išnagrinėti ir suderinti įvairios apimties ir sudėtingumo
projektai:
 nesudėtingų statinių – 19 vnt.
 techninių – 57 vnt.
 reklaminių iškabų – 8 vnt.
 žemės sklypų, prilyginamų detaliesiems planams – 5 vnt.
 kaimo plėtros – 28 vnt.
 žemė sklypų formavimo pertvarkymo – 56 vnt.
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 vandentiekio ir nuotekų tinklų – 147 vnt.
Išduota 19 pritarimų raštu nesudėtingiems statiniams.
Per 2014 metus gauta ir išnagrinėta 115 prašymų išduoti leidimus statyti, rekonstruoti
statinius. Išduotas 61 leidimas, iš jų: 41 leidimas statyti naujus statinius, 18 rekonstruoti ir 2
leidimai atnaujinti (modernizuoti) pastatus.
Pagal Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos privalomąjį nurodymą
pateikta patikrinti 10 su SLD išdavimu susijusius dokumentus. Patikrinus nustatyta, kad statybą
leidžiantys dokumentai išduoti nepažeidžiant SĮ ir kitų STR nuostatų.
Išduota 1 pažyma apie naujai suformuotų nekilnojamojo turto kadastro objektų (statinių)
galimybę naudoti pagal paskirtį.
1.3. Teritorijų planavimo srityje 2014 m. iš fizinių ir juridinių asmenų priimta ir išnagrinėta
apie 180 paraiškų detaliesiems ir specialiesiems žemėtvarkos, kaimo plėtros projektams rengti,
išduota 11 sąlygų sąvadų teritorijų planavimo dokumentams rengti, 19 sąlygų sąvadų kaimo plėtros
žemėtvarkos projektams ūkininko ūkio sodybos formavimui ir 101 žemės sklypų pertvarkymo
projektams rengti. Parengtas 1 žemės sklypo Širvintų mieste planas, prilyginamas detaliojo plano
teritorijų planavimo dokumentui. Suorganizuota 10 Nuolatinės statybos komisijos posėdžių, kurių
metu buvo suderinti 24 teritorijų planavimo dokumentai, iš jų 22 detalieji planai, du specialieji
planai. Apsvarstyti su visuomene 24 teritorijų planavimo dokumentai. Patvirtinta 18 detaliųjų planų
ir 1 specialusis planas, kurių rengimą organizavo Širvintų rajono savivaldybės administracija.
Širvintų rajono savivaldybės teritorijų planavimo dokumentų registre užregistruoti 106 dokumentai.
Pakeista 117 prašymų dėl žemės sklypų pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimo,
patenkinta 116 prašymų, suskaičiuotos 50 žemės sklypų žemės vertės.
Dalyvauta 22 detaliųjų, 2 specialiųjų planų viešo svarstymo su visuomene procese, nuolat
nagrinėjamos visuomenės pretenzijos, pastabos, skundai ir pasiūlymai. Sudaryta 1 detaliojo
planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartis. Nuolat konsultuojami gyventojai
teritorijų planavimo, žemės paskirties, sklypo ribų keitimo, viešo svarstymo su visuomene
klausimais, taip pat konsultuojami apie patvirtinto Širvintų rajono bendrojo plano sprendinius.
Žemėtvarkos srityje nuolat renkami, analizuojami dokumentai ir teikiami įsakymų projektai
Administracijos direktoriui dėl žemės sklypų dydžių, ribų, paskirties būdo pobūdžio ir naudojimo
apribojimų, nuolat bendradarbiaujama su Vilniaus apskrities viršininko administracijos Širvintų
rajono žemėtvarkos skyriumi. Esant reikalui, prie Savivaldybei priklausančių pastatų matuojami
žemės sklypai, rengiama medžiaga teismams.
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2014 m. peržiūrėti ir suderinti 47 Kaimo plėtros žemėtvarkos projektai ūkininko ūkio
sodybos formavimui. Peržiūrėti ir suderinti 22 žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektai.
Geodezijos srityje 2014 m. peržiūrėta ir suderinta apie 163 topografines nuotraukas ir 93
detaliosios geodezinės nuotraukos. Rajono savivaldybės teritorijoje vykdomi geodeziniai darbai
nuolat tikrinami GIS GEOMAP sistemoje. Nuolat nagrinėjami fizinių ir juridinių asmenų prašymai
dėl adresų suteikimo, topografinių ir geodezinių nuotraukų, žemėtvarkos projektų rengimo
klausimų ir per 2014 m. išnagrinėta daugiau kaip 1079 prašymai . Išduodami išeities duomenys
geodezinėms įmonėms, kurie yra reikalingi geodeziniams darbams atlikti. Parengti 6 Tarybos
sprendimai dėl gatvių pavadinimų suteikimo ir 58 Administracijos direktoriaus įsakymai dėl adresų
suteikimo. Dokumentai apie adresų ir gatvių suteikimą yra nuolat perduodami VĮ Registrų centrui
elektroniniu paštu.
Taip pat buvo rengiami dokumentai, reikalingi detaliųjų planų, specialiųjų planų, žemės
sklypų planų, prilyginamų teritorijų planavimo dokumentų rengimo paslaugų pirkimams vykdyti.
Išanalizuota ir raštu atsakyta apie 160 fizinių

asmenų pateiktų prašymų, užklausimų. Nuolat

renkami, analizuojami dokumentai ir teikiami įsakymų projektai Administracijos direktoriui dėl
adresų suteikimo Širvintų rajone. Bendradarbiaujama su geodezinius matavimus atliekančiomis
įmonėmis bei VĮ Registrų centru, konsultuojami gyventojai, juridiniai asmenys naujų statybų
rekonstrukcijų, architektūros, interjero, reklamos, leidimų statyboms, teisinės registracijos, žemės
sklypų aukcionų klausimais.
2. Antrojo uždavinio ,,Vykdyti Širvintų rajono aplinkos priežiūrą, skatinti verslą,
atlikti darbus ir įgyvendinti projektus, susijusius su infrastruktūros gerinimu“ įgyvendinimas.
2.1. Infrastruktūros skyriaus darbuotojai vykdo infrastruktūros objektų priežiūrą ir
modernizavimą.
Įgyvendinant programą, valstybės tarnautojai organizuoja žemės sklypų ribų planų rengimą,
techninių projektų, pastatų teisinės registracijos ir inventorizacijos paslaugų vykdymą, kelių, gatvių
priežiūrą ir remontą, miesto tvarkymo darbus ir kapinių priežiūrą. Organizuoja vandens tiekimo
paslaugą, gatvių apšvietimo ir rekonstravimo, gyvenamųjų patalpų šildymo ir remonto, Širvintų
rajono gatvių su asfalto dangų ir gatvių su žvyro danga priežiūros darbus, galimybių studijų,
projektavimo ir sąmatinių skaičiavimų paslaugų vykdymą, rangos darbų techninę priežiūrą ir
naudojamų medžiagų kokybės kontrolės laboratorinių tyrimų paslaugų vykdymą, vietinių kelių ir
gatvių inventorizaciją ir teisinę registraciją, techninių projektų ekspertizę, kelio ženklų pagaminimą
ir įrengimą.
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2014 metais vykdant Širvintų rajono savivaldybės administracijos statinių naudojimo
priežiūros vykdymo taisyklių reikalavimus, patikrinti 83 ypatingi statiniai, 87 daugiabučiai ir
vienbučiai gyvenamieji namai bei 4 kiti negyvenamieji pastatai ir įvertinta jų būklė. 9-ių pastatų
būklės kelia pavojų statinyje ar arti jo gyvenančių, dirbančių ar kitais tikslais būnančių žmonių
sveikatai, gyvybei ar aplinkai arba turi avarinės būklės požymių. Statinių naudotojams pateikti
pranešimai su reikalavimais imtis priemonių statinių būklei gerinti.
Parengta ir atlikta apklausos būdu 40 remonto darbų pirkimų. Įvykdyti remonto darbų
pirkimai: būsto pritaikymo neįgaliesiems (N. Ciesiūnienės), buvusio Juodiškių medicinos punkto
pastato paskirties keitimas į gyvenamąją, atliekant remonto darbus, ir kiti smulkesni remonto darbų
pirkimai. Parengtos 6 techninės specifikacijos statybos ir projektavimo darbams pirkti.
Kontroliuoti ir priimti statybos darbai (nesant techninės priežiūros) šiuose objektuose:
Čiobiškio bendruomenės viešosios erdvės sutvarkymas, Bagaslaviškio mokyklos aikštyno
sutvarkymas, socialinio būsto Kalnalaukio g. 27-3 remontas, buvusio Juodiškių medicinos punkto
pastato paskirties keitimas į gyvenamąją, atliekant remonto darbus. Kontroliuojamų sutarčių
skaičius yra nuo 9 iki 16 vnt.
Komisijos nario teisėmis dalyvauta 226 viešųjų pirkimų posėdžiuose.
2014 m. buvo tęsiami Širvintų rajono vietinės reikšmės kelių ir gatvių priežiūros ir kiti
darbai, kurie finansuojami Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšomis.
17 lentelė. 2014 m. Širvintų rajono kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos, jų
panaudojimas ir atlikti darbai
Eil.
Nr.

Objekto pavadinimas

Atliktų darbų
apimtys (fiziniai
mato vnt.)

Skirta lėšų,
tūkst. Lt

Panaudota lėšų
neviršijant
skirto limito, Lt

1

2

3

4

5

Finansavimo sutartis Nr. S-0172
1

2

3

4
41

Einamiesiems tikslams
Vietinės reikšmės kelių ir gatvių
priežiūra Alionių seniūnijoje
49,6
(greideriavimas) km
Vietinės reikšmės kelių ir gatvių
priežiūra Čiobiškio seniūnijoje
80,7
(greideriavimas) km
Vietinės reikšmės kelių ir gatvių
priežiūra
Gelvonų
seniūnijoje
88,4
(greideriavimas) km
Vietinės reikšmės kelių ir gatvių
101,8

1 513,5

1 489 543,58

6,7

6 248,51

7,3

7 321,36

7,9

7 967,08

9,1

9 232,19
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Eil.
Nr.
1

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18
42

Objekto pavadinimas
2
priežiūra Jauniūnų seniūnijoje
(greideriavimas) km
Vietinės reikšmės kelių ir gatvių
priežiūra Kernavės seniūnijoje
(greideriavimas) km
Vietinės reikšmės kelių ir gatvių
priežiūra Musninkų seniūnijoje
(greideriavimas) km
Vietinės reikšmės kelių ir gatvių
priežiūra
Širvintų
seniūnijoje
(greideriavimas) km
Vietinės reikšmės kelių ir gatvių
priežiūra
Zibalų
seniūnijoje
(greideriavimas) km
Vietinės reikšmės kelių ir gatvių
priežiūra
Širvintų
mieste
(greideriavimas) km
Iš viso (greideriavimas) km
Vietinės reikšmės kelių ir gatvių
priežiūra
Alionių
seniūnijoje
(žvyravimas) m3
Vietinės reikšmės kelių ir gatvių
priežiūra Čiobiškio
seniūnijoje
3
(žvyravimas) m
Vietinės reikšmės kelių ir gatvių
priežiūra
Gelvonų
seniūnijoje
(žvyravimas) m3
Vietinės reikšmės kelių ir gatvių
priežiūra Jauniūnų
seniūnijoje
3
(žvyravimas) m
Vietinės reikšmės kelių ir gatvių
priežiūra Kernavės seniūnijoje
(žvyravimas) m3
Vietinės reikšmės kelių ir gatvių
priežiūra Musninkų
seniūnijoje
(žvyravimas) m3
Vietinės reikšmės kelių ir gatvių
priežiūra
Širvintų
seniūnijoje
(žvyravimas) m3
Vietinės reikšmės kelių ir gatvių
priežiūra Zibalų
seniūnijoje
(žvyravimas) m3
Vietinės reikšmės kelių ir gatvių
priežiūra
Širvintų
mieste

Atliktų darbų
apimtys (fiziniai
mato vnt.)

Skirta lėšų,
tūkst. Lt

Panaudota lėšų
neviršijant
skirto limito, Lt

3

4

5

51,4

4,6

4 661,44

70,2

6,2

6 682,92

128,0

13,0

13 980,78

101,0

8,6

8 905,72

-

1,6

-

671,1

65,0

65 000,00

70

5,0

4 589,09

170

10,0

11 144,14

152,6

10,0

10 000,01

183,1

12,0

12 002,95

81

5,0

5 310,31

91,5

6,0

5 999,53

341,6

20,0

22 398,59

100

7,0

6 555,48

-

3,0

-
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Eil.
Nr.

Objekto pavadinimas

Atliktų darbų
apimtys (fiziniai
mato vnt.)

Skirta lėšų,
tūkst. Lt

Panaudota lėšų
neviršijant
skirto limito, Lt

2

3

4

5

(žvyravimas) m
Iš viso (žvyravimas, m3)

1 189,8

78,0

78 000,10

20

1,5

1 250,90

20

1,5

1 250,90

30

2,0

1 876,35

50

4,0

3 127,25

30

2,0

1 876,35

50

4,0

3 127,25

20

1,5

1 250,90

753,8

45,0

47 086,23

973,8

61,5

60 846,13

23,5

23 511,65

48,3

48 286,60

150x3 m

28,2

28 223,92

200x4,5

20,9

20 904,54

410x5 m

82,6

82 595,06

790x5-6 m

129,8

129 831,38

13,6

13 618,97

6,3

6 319,75

1
3

19
20
21
22
23
24
25
26

27

28
29
30
31
32
33

34

43

Duobių užtaisymas išdaužų vietose
Alionių seniūnijoje (m2)
Duobių užtaisymas išdaužų vietose
Čiobiškio seniūnijoje (m2)
Duobių užtaisymas išdaužų vietose
Gelvonų seniūnijoje (m2)
Duobių užtaisymas išdaužų vietose
Jauniūnų seniūnijoje (m2)
Duobių užtaisymas išdaužų vietose
Musninkų seniūnijoje (m2)
Duobių užtaisymas išdaužų vietose
Širvintų seniūnijoje (m2)
Duobių užtaisymas išdaužų vietose
Zibalų seniūnijoje (m2)
Duobių užtaisymas išdaužų vietose
Širvintų mieste (m2)
Iš viso (duobių užtaisymas, m2)
Pralaidos remontas kelyje Tilvikai–
Šarkaičiai

Liepų g. Juodiškių k. žvyro dangos
remontas
Neries g. Čiobiškio gyv.
asfaltbetonio dangos remontas
Kelio Kryžiauka–I Vičiūnų k.
atkarpos žvyro dangos remontas
Kazliškių
g.
Kabaldos
k.
asfaltbetonio dangos remontas
Užušilių g. atkarpos Vileikiškių k.
asfaltbetonio dangos remontas
Pralaida F. Lumbio g. Liukonių
kaime
Pralaida
kaime

Sodžiaus

g.

Liukonių

1,2 m diametro
2,5 m ilgio
gelžbetoninė
pralaida, 2 vnt.
sparninių antgalių
ir 10 cm storio
pagrindų
įrengimas
490 m (400x4,5
m; 90x3 m)

0,4 m diametro, 8
m ilgio, 100 m
kelio atkapa
0,4 m diametro, 8
m ilgio, 110 m
kelio atkapa
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Eil.
Nr.
1
35

36

37

38

39
40

41

42

Objekto pavadinimas
2
Techninė priežiūra ir naudojamų
medžiagų bei atliktų darbų kokybės
kontrolės laboratoriniai tyrimai
Širvintų rajono vietinės reikšmės
kelių ir gatvių paprastojo remonto
darbų sąmatinių skaičiavimų
paslaugos (Lt)
Širvintų rajono savivaldybės gatvių
ir kelių techninės inventorizacijos,
kadastrinių matavimų ir teisinės
registracijos paslaugos

Atliktų darbų
apimtys (fiziniai
mato vnt.)
3
0,51 % nuo SMD
kainos
(353 291,87 Lt)
1,01 % nuo SMD
kainos
(967 723 Lt)

Parengta 122 vnt.
kadastrinių
matavimų bylų
kaip statinio ir
sklypo
IŠ VISO EINAMIESIEMS TIKSLAMS:
Kapitalui formuoti
Techninė priežiūra ir naudojamų
0,51 % nuo SMD
medžiagų bei atliktų darbų kokybės
kainos
kontrolės laboratoriniai tyrimai
Širvintų miesto Vyšnių gatvės
rekonstravimo darbai
Vyšnių gatvės Širvintų mieste
rekonstravimo
darbų
projekto
vykdymo priežiūra
Medžiukai–Petriškės žvyro danga
1,130 km, 4.5 m
(įskaitant supaprastinto projekto
plotis
parengimą)
Jaunimo g. atkarpos ir Pievų g.
atkarpos Kiauklių k. asfaltbetonio
430x4,5 m
dangos įrengimas (įskaitant
210x4,5 m
supaprastinto projekto parengimą)
IŠ VISO KAPITALUI FORMUOTI:
IŠ VISO pagal sutartį:
Finansavimo sutartis Nr. S-0457

1

44

Kapitalui formuoti
Įrengta 776 m
drenažinės
Mokyklos gatvės, Barskūnų k.,
vandens linija,
Jauniūnų s., kapitalinis remontas
įrengta 3840 m2
gatvės pagrindų
IŠ VISO KAPITALUI FORMUOTI:
IŠ VISO KELIŲ PRIEŽIŪROS IR PLĖTROS
PROGRAMOS LĖŠŲ:
IŠ JŲ:
Einamiesiems tikslams:

Skirta lėšų,
tūkst. Lt

Panaudota lėšų
neviršijant
skirto limito, Lt

4

5

3,0

3 616,14

9,8

9 774,00

38,7

38 674,68

609,2

609 202,93

11,0

13 671,11

470,5

443 828,57

4,5

4 537,50

143,6

143 563,97

274,7

274 739,50

904,3
1 513,5

880 340,65
1 489 543,58

605,0

604 999,11

605,0

604 999,11

605,0

604 999,11

2 118,5
609,2

2 094 542,69
609 202,93
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Eil.
Nr.

Objekto pavadinimas

1

2

Atliktų darbų
apimtys (fiziniai
mato vnt.)
3
Kapitalui formuoti:

Skirta lėšų,
tūkst. Lt

Panaudota lėšų
neviršijant
skirto limito, Lt

4
1 509,3

5
1 485 339,76

2.2. Vykdant socialinio būsto fondo plėtrą Širvintų rajone 2014 metais buvo įrengtas vienas
socialinis būstas Juodiškių kaime.
2.3. Įgyvendinant priemonę „Viešųjų darbų programa“ buvo sudarytos sąlygos žmonių
užimtumui skatinti. Nuolatinė viešųjų darbų įgyvendinimo ir darbdavių atrankos komisija 2014 m.
pagal pateiktus pasiūlymus atrinko darbdavius, galinčius 2014 metais įgyvendinti viešuosius
darbus:
 Širvintų rajono savivaldybės administracija seniūnijose įdarbino 92 asmenis.
 UAB Širvintų komunalinis ūkis – 41 bedarbį.
 Širvintų rajono Bartkuškio pagrindinė mokykla – 2 bedarbius.
 Širvintų rajono Gelvonų vidurinė mokykla – 3 bedarbius.
 Širvintų rajono neįgaliųjų draugija – 3 bedarbius.
 Širvintų rajono Socialinių paslaugų centras – 3 bedarbius.
 UAB ,,Širvintų vandenys“ – 2 bedarbius.
Pagal 2014 m. patvirtintą Širvintų rajono savivaldybės viešųjų darbų sąrašą bedarbiai,
ekonomiškai neaktyvūs asmenys, socialinę riziką ir socialinę atskirtį patiriantys asmenys buvo
įdarbinti ir dirbo:
 Širvintų miesto ir rajono gyvenviečių gatvių, kelių, pakelių bei teritorijų tvarkymo,
apželdinimo ir želdinių priežiūros laikino pobūdžio darbus.
 Socialinės bei visuomeninės paskirties objektų rekonstravimo ir smulkaus remonto
pagalbinius laikino pobūdžio darbus.


Istorijos ir kultūros paveldo, muziejų, kapinių, parkų, kitų saugomų bei turinčių

išliekamąją vertę objektų, knygų fondų tvarkymo pagalbinius laikino pobūdžio darbus.
 Upių, ežerų, kitų vandens telkinių, paplūdimių valymo, pakrančių tvirtinimo, kitų
hidrotechninių objektų priežiūros laikino pobūdžio darbus.
 Pagalbinius maisto paruošimo, patalpų bei aplinkos tvarkymo laikino pobūdžio darbus,
kuro ruošos, švietimo, socialinės bei visuomeninės paskirties įmonėse, įstaigose bei organizacijose.
 Pagalbinius darbus teikiant socialines laikino pobūdžio paslaugas sveikatos priežiūros ir
socialinės paramos įmonėse, organizacijose.
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Valstybės biudžeto valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms vykdyti darbo
rinkos politikos rengimui ir įgyvendinimui panaudota 168 300 Lt lėšų.
2.4. Širvintų miesto tvarkymo darbų, įskaitant kapinių priežiūrą, gatvių valymą, atlikta už
763 288 Lt.
18 lentelė. Rajono gyvenviečių tvarkymo ir kapinių priežiūros darbai
Eil. Nr.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Teritorija
Alionių seniūnija
Čiobiškio seniūnija
Gelvonų seniūnija
Jauniūnų seniūnija
Kernavės seniūnija
Musninkų seniūnija
Širvintų seniūnija
Zibalų seniūnija

Atlikta darbų
(tūkst. Lt)
9,2
11,2
12,5
13,8
15,2
8,9
21,5
10,0

2.5. 2014 m. kartu su Valstybine darbo inspekcija organizuotos darbdavių ir darbuotojų
konsultacijos darbų saugos, darbo higienos ir darbo teisės klausimais – 1 kartą. Įvykdyti 154
privalomi įvadiniai darbų saugos instruktavimai, 9 pirminiai saugos instruktavimai darbo vietoje,
pakartotinis Savivaldybės administracijos darbuotojų gaisrinės saugos instruktavimas. Taip pat
įvykdyta 11 privalomų Savivaldybės administracijos darbuotojų gaisrinės saugos įvadinių
instruktavimų ir 9 instruktavimai darbo vietoje. Atliktas Savivaldybei priklausančių gesintuvų
patikros ir atnaujinimo darbų pirkimas. Dalyvauta respublikinėje konferencijoje darbų saugos
klausimais.
2.6. Savivaldybės savarankiškąją funkciją – sąlygų verslo plėtrai sudarymas ir šios veiklos
skatinimas – vykdo Širvintų rajono savivaldybės administracijos Infrastruktūros skyriaus
vyriausiasis specialistas, taip pat prie šios funkcijos įgyvendinimo prisideda įsteigtos komisijos:
Širvintų rajono verslo plėtros ir Smulkaus ir vidutinio verslo rėmimo.
2014 m. buvo išduota:
 4 licencijos, suteikiančios teisę verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais.
 41 vienkartinė licencija, suteikianti teisę verstis mažmenine prekyba natūralios
fermentacijos alkoholiniais gėrimais, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 6 procentų,
masiniuose renginiuose ir mugėse.
 2 licencijos, suteikiančios teisę verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais.
 39 leidimai, suteikiantys teisę prekiauti ar teikti paslaugas viešosiose vietose.
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 230 leidimų, suteikiančių teisę prekiauti ar teikti paslaugas viešosiose vietose renginių
metu.
 14 leidimų viešųjų renginių organizavimui.
 2 leidimai vežti keleivius lengvuoju automobiliu taksi.
 1 kelių transporto veiklos licencijos kopija.
 1 leidimas, suteikiantis teisę verstis didmenine prekyba naftos produktais (pristatant juos
tiesiogiai pirkėjams).
 1 leidimas, suteikiantis teisę verstis mažmenine prekyba naftos produktais.
 1 leidimas, suteikiantis teisę verstis mažmenine prekyba dujomis.
Atsižvelgiant į Širvintų rajono verslo plėtros komisijos 2014 m. spalio 14 d. protokolą Nr.
15P-43, 2014 m. spalio 30 d. priimtas Širvintų rajono savivaldybės tarybos sprendimas Nr. 1-177
„Dėl individualios veiklos turint verslo liudijimą fiksuoto pajamų mokesčio dydžio nustatymo 2015
metams“, kuriuo patvirtinti 2015 metų veiklos, kuria gali būti verčiamasi turint verslo liudijimą,
fiksuoti pajamų mokesčio dydžiai, galiosiantys visus 2015 metus ir patvirtinti lengvatų, taikomų
gyventojams, įsigyjantiems verslo liudijimus 2015 metais vykdomai veiklai, dydžiai.
2.7. Įgyvendinant priemonę „Jaunimo veiklos skatinimas“, 2013 m. spalio 31 d. Širvintų
rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. 1-204 buvo patvirtintas Širvintų rajono savivaldybės
remiamos ir skatinamos veiklos tvarkos aprašas. Vadovaujantis šiuo aprašu, 2014 m. kovo 24 d.
Širvintų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. 9-182 „Dėl finansinės
paramos jaunimo veikloms skatinti“ pirmą kartą paskelbtas jaunimo veiklų skatinimo finansavimo
konkursas jaunimo, su jaunimo dirbančioms organizacijos ir neformaliosioms grupėms.
Gautos 5 paraiškos dėl finansinės paramos jaunimo veikloms, kurių bendra prašoma suma
– 11 990,90 Lt. Įvertinus paraiškas ir atsižvelgus į Širvintų rajono savivaldybės lėšų, skirtų rėmimui
ir skatinimui, skirstymo komisijos siūlymą, 2014 m. liepos 3 d. Širvintų rajono savivaldybės
administracijos direktoriaus įsakymu Nr.9-490 „Dėl Širvintų rajono savivaldybės jaunimo veiklos
skatinimo finansavimo 2014 metais finansuojamų projektų ir organizacijų sąrašo patvirtinimo“
skirti 8 393 Lt jaunimo veikloms skatinti.
19 lentelė. Projektai ir lėšos jaunimo veiklos skatinimui
Paraiškos teikėjas

Projekto pavadinimas

Asociacijos
„Širvintų
miesto „Širvintų miesto jaunimo įtraukimas į
bendruomenės“ jaunimo klubas
aktyvią veiklą“
Bartkuškio bendruomenė
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„Mes už tikrą bendravimą“

Skirta suma
(Lt)
700
2 100
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Paraiškos teikėjas

Skirta suma
(Lt)

Projekto pavadinimas

Jaunimo organizacija DARBAS

„Netradicinis sporto žaidynės Širvintų
rajono jaunimui“

1 400

Širvintų r. Gelvonų vidurinės „Bendravimas – mūsų stiprybė“
mokyklos mokinių taryba

2 100

Vileikiškių kaimo bendruomenė

2 093

„Atvira jaunimo erdvė Vileikiškiuose“
Iš viso:

8 393

2014 m. Širvintų rajono savivaldybės interneto svetainėje www.sirvintos.lt buvo paskelbta
19 naujienų apie jaunimo teisių apsaugą Lietuvoje ir Širvintų rajono savivaldybėje.
Širvintų rajono savivaldybės administracija, įgyvendindama Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 2010 m. gruodžio 1 d. nutarimą Nr. 1715 „Dėl Nacionalinės jaunimo politikos 2011–
2019 metų plėtros programos patvirtinimo“ teikė paraišką dėl jaunimo centro steigimo Širvintose.
Vileikiškių kaimo bendruomenėje, įgyvendinant projektą „Atvira jaunimo erdvė
Vileikiškiuose“, pradėjo veikti pirmoji jaunimo erdvė Širvintų rajono savivaldybėje.
2014 m. visiems infrastruktūros ir verslo aplinkos tobulinimo programos tikslams
įgyvendinti ir rodikliams pasiekti panaudota 5 053,4 tūkst. Lt lėšų.
04 SVEIKATINGUMO PROGRAMA
Programa skirta užtikrinti nacionalinės sveikatos politikos įgyvendinimą Savivaldybės
teritorijoje. Įgyvendinant šios programos tikslus ir uždavinius, siekiama pagerinti sveikatos
priežiūros paslaugų prieinamumą, jų kokybę bei sudaryti tinkamas sąlygas seniūnijoms, sporto
klubams, Širvintų laisvalaikio centrui skatinti rajono gyventojus aktyviai dalyvauti sportinėje
veikloje, organizuoti sporto ir sveikatingumo renginius rajone.
Sveikatingumo programos trumpalaikis tikslas yra šviesti visuomenę profilaktinės
sveikatos tikslais ir teikti kokybiškas sveikatos priežiūros paslaugas bei ugdyti visuomenės
sportiškumą ir propaguoti sveiką gyvenimo būdą.
Programos keliami uždaviniai:
1. Užtikrinti būtinąsias sveikatos priežiūros paslaugas.
2. Užtikrinti specialioms visuomenės grupėms teikiamų paslaugų įvykdymą (pensininkai,
vaikai).
3. Sudaryti sąlygas visuomenės įsitraukimui į sporto / sveiko gyvenimo būdo veiklas.
1. Pirmojo uždavinio ,,Užtikrinti būtinąsias sveikatos priežiūros paslaugas“
įgyvendinimas.
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Įgyvendinant programą 2014 m. atlikti šie darbai: dantų protezavimo paslaugų teikimo
išlaidų kompensavimo programos vykdymas, visuomenės sveikatos priežiūra, Širvintų rajono
visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos vykdymas, sporto renginių organizavimas.
2.

Antrojo uždavinio ,,Užtikrinti specialioms visuomenės grupėms teikiamų

paslaugų įvykdymą (pensininkai, vaikai)“ įgyvendinimas.
Savivaldybės teritorijoje vykdomos valstybinės ir specializuotos prevencinės programos.
Visuomenės sveikatos programos finansuojamos Širvintų rajono savivaldybės. 2014 metais bendra
lėšų suma buvo 27 800 Lt (20 proc. Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios
programos lėšos). 2014 metais buvo finansuota 13 programų. Naudojant gautas lėšas, sveikatinimo
veikla vyko suorganizavus 5 dienų keturias vasaros stovyklas 153 vaikams ir 10 mamų, 74 varžybos
ir renginiai, kuriuose dalyvavo 851 dalyvis, surengtos 2 parodos sveikatinimo tema, kurias aplankė
170 asmenų, 180 klausytojų išklausė 9 paskaitas, suorganizuotos 38 edukacinės kelionės, kuriose
dalyvavo 414 dalyvių, parengti 25 stendai, išleista 780 specialių leidinių (kalendorių, lankstinukų,
plakatų), informacija spaudoje sveikatinimo klausimais pateikta 39 kartus. Širvintų baseine plaukti
mokėsi 100 vaikų, pagal atskirą projektą 86 pamokose po 20 vaikų tobulino savo plaukymo
įgūdžius. Už gautas lėšas nupirkta 66 vnt. sporto inventoriaus, 2 vnt. stendų-lentų, 34 vnt. higienos
priemonių. Sveikatos profilaktikos temomis suorganizuotos 7 konferencijos, seminarai, kuriuose
dalyvavo 414 dalyvių. Įsigyta 10 masažo kamuoliukų, 2 gimnastikos kamuoliai, 2 sportiniai
komplektai, 12 virvinių kopėčių, 40 virvučių šokinėti, 18 elektrinių šukų glindoms iššukuoti,
nupirkta 40 vnt. „Pedex“ – priemonės utelėmis užkrėstoms galvoms plauti.
2014 metais Širvintų rajono savivaldybės administracija pasirašė su Lietuvos Respublikos
sveikatos apsaugos ministerija Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos, skirtos
savivaldybės biudžetui sveikatos apsaugos ministerijos kuruojamoms valstybinėms (valstybės
perduotoms Savivaldybėms) funkcijoms vykdyti, sutartį pagal kurią Širvintų rajono savivaldybės
biudžetui mokinių visuomenės sveikatos priežiūrai, visuomenės sveikatos stiprinimui ir visuomenės
sveikatos stebėsenai vykdyti skirta specialioji tikslinė dotacija – 183,4 tūkst. Lt metams, iš kurių
mokinių visuomenės sveikatos priežiūros funkcijai vykdyti – 99,1 tūkst. Lt ir visuomenės sveikatos
stiprinimo ir stebėsenos funkcijoms vydyti – 84,3 tūkst. Lt.
2014-03-28 pasirašyta valstybės biudžeto tikslinės dotacijos, skirtos visuomenės sveikatos
stiprinimo ir visuomenės sveikatos stebėsenos funkcijoms vykdyti, Naudojimo sutartis su
Kaišiadorių rajono visuomenės sveikatos biuru
2014-08-26 pasirašyta Jungtinės veiklos (partnerystės) sutartis (Kaišiadorių rajono
savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, Švenčionių rajono savivaldybės administracija ir
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Elektrėnų savivaldybės visuomenės sveikatos biuras). Ši sutartis sudaryta nustatyti ir vydyti bendrą
dalyvavimą projekte „Sveikatos priežiūros paslaugų teikimo mokyklose ir ikimokyklinio ugdymo
įstaigose gerinimas“ pagal 2009-2014 m. Norvegijos finansinio mechanizmo programos Nr. LT11
„Visuomenės sveikatai skirtos iniciatyvos“ priemonę „Sveikatos priežiūros paslaugų teikimo
mokyklose ir ikimokyklinio ugdymo įstaigose gerinimas.“
Širvintų rajono savivaldybės administracija 2014 metais dalyvavo sveikatos apsaugos
ministerijos

koordinuojamose

tarpinstitucinėse

programose:

Vaikų

sveikatos

stiprinimo,

Valstybinėje alkoholio programoje ir Maudyklų vandens stebėsenos, Triukšmo valdymo
programose.
Rajono švietimo įstaigose dirbo 2 visuomenės sveikatos specialistės, ikimokyklinėse vaikų
ugdymo įstaigose dirbo 2 visuomenės sveikatos specialistės. Jos užsiima viena iš prioritetinių
sveikatos veiklos sričių – vaikų ir jaunimo sveikatos priežiūra, kurią įgyvendinant siekiama turėti
išsamią informaciją apie vaikų gyvensenos įpročius (žalingus įpročius, fizinį aktyvumą), lemiančius
didelį vaikų sergamumą.
3.

Trečiojo uždavinio ,,Sudaryti sąlygas visuomenės įsitraukimui į sporto / sveiko

gyvenimo būdo veiklas“ įgyvendinimas.
Programa siekiama skatinti rajono gyventojus puoselėti kūno kultūrą ir mėgėjų sportą,
didinti gyventojų fizinį aktyvumą.
2014 metais Širvintų rajono registrų centre įregistruoti 7 sporto klubai (Širvintų rajono
sveikuolių klubas „Žvalumas“, Širvintų rajono futbolo klubas „Širvinta“, Širvintų rajono žolės
riedulio klubas „Inta“, Širvintų „Atžalyno“ progimnazijos klubas „Atžalynas“, Širvintų rajono
automobilių sporto klubas, Širvintų rajono sporto ir kultūros klubas „Saldva“, Širvintų rajono
Čiobiškio seniūnijos kultūros ir sporto klubas „Pykuolis“). Sporto klubuose sportuoja apie 500
žmonių.
Širvintų sporto mokykloje futbolo, lengvosios atletikos, plaukimo, stalo teniso, žolės
riedulio pratybas lankė 230 mokinių.
Širvintų sporto mokykloje 2014 m. parengti Lietuvos rinktinių komandų nariai: 8
nacionalinės, 9 jaunimo, 16 jaunių.
2014 m. pagrindiniais sporto renginiais buvo: Lietuvos jaunių kompleksinės sporto
žaidynės, Lietuvos mokinių IX olimpinio festivalio sporto žaidynės, Lietuvos seniūnijų sporto
žaidynės, Lietuvos žolės riedulio čempionatų varžybos, Lietuvos stalo teniso, Lietuvos
„Sekmadienio“ futbolo lygos, salės futbolo I–os lygos varžybos ir kiti sportiniai renginiai.
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Lietuvos jaunučių kompleksinėse sporto žaidynėse šeštoje rajonų grupėje Širvintų rajonas
užėmė devintąją vietą. Lietuvos mokinių olimpinio festivalio varžybose, trečioje rajonų grupėje,
Širvintų rajonas laimėjo antrąją vietą.
2014 metais pradėta rengti universali dirbtinės dangos sporto aikštelė (30x60 metrų) prie
Širvintų sporto mokyklos Kalnalaukio gatvėje.
Širvintų pradinė mokykla (direktorė Irena Sližauskienė) ir Širvintų „Atžalyno“ progimnazija
(direktorė Daiva Klimienė) laimėjo pirmąsias vietas.
Lietuvos Respublikos Prezidentės taurės „Sportas ir aplinka“ varžybose Širvintų „Atžalyno“
progimnazija laimėjo antrąją vietą.
Lietuvos sportiškiausių mokyklų konkurse Širvintų pradinė mokykla laimėjo pirmąją vietą,
Širvintų „Atžalyno“ progimnazija užėmė septintąją vietą.
Trenerio Romualdo Chmeliausko vadovaujama Širvintų rajono vyrų „Inta–Baltic
Champignons“ rinktinė komanda „A“ diviziono uždarųjų patalpų čempionato varžybose laimėjo
aukso medalius, užėmė antrąją vietą lauko riedulio ir laimėjo Lietuvos žolės riedulio federacijos
taurės varžybas.
Trenerės Rasos Buzienės vadovaujama Širvintų rajono moterų žolės riedulio „Intos“ rinktinė
komanda „B“ diviziono čempionato varžybose laimėjo pirmąją vietą.
Lietuvos jaunučių sporto žaidynėse berniukai (treneris Romualdas Chmeliauskas) laimėjo
trečiąją vietą, mergaitės (trenerė Rasa Buzienė) užėmė ketvirtąją vietą.
Puikiai „Intos–Baltic Champignons“ riedulininkai žaidė Europos žolės riedulio „Iššūkio“
taurės IV diviziono varžybose Maltoje. Širvintiškiai laimėjo pirmąją vietą ir 2015 metais žais
Europos „Iššūkio“ taurės III diviziono varžybose.
Lietuvos moterų Aukščiausios lygos stalo teniso čempionato varžybose (trenerė Virginija
Lisevičienė) Širvintų rajono rinktinė komanda užėmė trečiąją vietą. Trenerio Gedimino Ušacko
vadovaujama vyrų rinktinė komanda Lietuvos I lygos stalo teniso pirmenybių komandinėse
varžybose užėmė trečiąją vietą. Lietuvos jaunių komandinėse čempionato varžybose (treneriai
Virginija Lisevičienė ir Gediminas Ušackas) Širvintų rajono merginų komanda laimėjo antrąją
vietą.
Lietuvos „Sekmadienio“ futbolo lygos (A–2) čempionato varžybose Širvintų rajono futbolo
rinktinė komanda (treneris Arūnas Dalala) laimėjo trečiąją vietą. Lietuvos salės futbolo I–os lygos
pirmenybių varžybose širvintiškiai užėmė penktąją vietą.
Širvintų savivaldybės administracija kartu su Širvintų rajono neįgaliųjų draugija surengė
neįgaliųjų žmonių sporto žaidynes, kuriose dalyvavo per 50 žmonių.
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Širvintų rajone 2014 m. buvo surengtos krepšinio, tinklinio, futbolo, stalo teniso, plaukimo,
šachmatų, bendrojo ugdymo mokyklų futbolo „Golas“, paauglių futbolo ir krepšinio „Kai mūsų
širdys plaka išvien“, paplūdimio tinklinio varžybos.
Širvintų sporto mokykla 2014 m. surengė 30 įvairių sporto renginių (sporto šakų turnyrai,
draugiškos varžybos). Dalyvavo 1200 dalyvių.
Kaišiadorių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras kartu su Širvintų sporto
mokykla vykdė mokinių mokymo plaukti projektą „Ruoniukas“. Buvo panaudota 6 tūkst. 600 litų.
Sporto mokyklos darbuotojai ir rėmėjai savo jėgomis įrengė treniruoklių salę, atliko
mokyklos patalpų einamąjį remontą (perdažė baseino radiatorius, išdažė persirengimo patalpas,
sutvirtino baseino laiptus).
Mokinių vasaros atostogų metu Širvintose buvo surengti vaikų krepšinio „Oranžinio
kamuolio“ ir futbolo „Odinio kamuolio“ turnyrai, kuriuose žaidė įvairaus amžiaus rajono vaikai ir
svečiai.
2014 m. Sveikatingumo programos tikslui įgyvendinti ir rodikliams pasiekti panaudota
239,6 tūkst. litų.
05 APLINKOS APSAUGOS PROGRAMA
Programa skirta vykdyti Savivaldybės aplinkos apsaugos valdymą, sudaryti sąlygas, kad
būtų užtikrintas ilgalaikis ir stabilus vietos ekonomikos vystymasis, vietos bendruomenės
saugumas, aukštesnė gyvenimo kokybė, švari, patraukli ir saugi aplinka. Prie šio bloko priskiriamas
ir atliekų tvarkymas.
Aplinkos apsaugos programos tikslas:
1.

Išsaugoti ir gerinti aplinkos kokybę bei vykdyti žalos aplinkai prevenciją.

Šio tikslo ,,Išsaugoti ir gerinti aplinkos kokybę bei vykdyti žalos aplinkai prevenciją“
įgyvendinimas.
2014 m. komunalinių atliekų tvarkymo paslauga Širvintų rajone įdiegta 91 %. Pagal UAB
„Ecoservice“ pateiktus duomenis, Širvintų rajone buvo surinkta ir išvežta 3 064,76 t mišrių
komunalinių atliekų, iš jų 2 611,1 t išvežta į Kazokiškių sąvartyną, 453,66 į UAB „Ecoservice“
rūšiavimo bazę, 61,56 t didžiųjų atliekų, antrinių žaliavų – 279,88 t: popieriaus – 94,15 t, stiklo –
112,37 t, plastiko pakuotės – 73,36 t, biologiškai suyrančių atliekų – 7,5 t.
2014 m. birželio 30 d. Širvintų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu
Nr. 9-476 suderintos elektronikos platintojų asociacijos ,,EEPA“ pateiktos Širvintų rajono
savivaldybės organizuojamą komunalinių atliekų tvarkymo sistemą papildančios atliekų surinkimo
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sistemos diegimo sąlygos ir su šia organizacija pasirašyta sutartis „Dėl Širvintų rajono savivaldybės
organizuojamą komunalinių atliekų tvarkymo sistemą papildančios elektros ir elektroninės įrangos
bei baterijų ir akumuliatorių atliekų surinkimo Širvintų rajono savivaldybės teritorijoje.“
2014 m. sausio 31 d. Širvintų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr.
9-63 suderintos VšĮ „Elektronikos gamintojų ir importuotojų organizacija“ pateiktos Širvintų rajono
savivaldybės organizuojamą komunalinių atliekų tvarkymo sistemą papildančios atliekų surinkimo
sistemos diegimo sąlygos ir su šia organizacija pasirašyta sutartis „Dėl elektros ir elektroninės
įrangos atliekų surinkimo bei visuomenės informavimo ir švietimo.“
2014 m. birželio 18 d. Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondui pateikta paraiška
„Pakuočių atliekų rūšiuojamojo surinkimo iš individualių namų valdų priemonių (individualaus
naudojimo konteineriai) įsigijimas“ finansavimui (dotacijai) gauti pagal Gaminių ar pakuotės
atliekų tvarkymo programos lėšų naudojimo 2014 m. priemonių planą, gauta 288 484,00 Lt dotacija
ir su Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondu pasirašyta Dotacijos teikimo sutartis. Už gautas
lėšas 2015 m. bus perkama 1 000 individualaus rūšiavimo konteinerių komplektų.
Vadovaujantis 2013 m. rugsėjo 30 d. pasirašyta dotacijos teikimo sutartimi su Lietuvos
Respublikos aplinkos ministerija iš Širvintų rajono išvežta ir atliekų naudotojui – UAB
„Metaloidas“ pristatyta 26,36 t mažo gabarito bešeimininkių padangų.
Išduoti 29 leidimai saugotinų medžių ir krūmų kirtimo, persodinimo ar kitokio pašalinimo,
genėjimo darbams atlikti.
Musninkų, Zibalų, Jauniūnų seniūnijose ir Širvintų miesto kapinėse pašalinti avariniai
medžiai, paslaugai išleista 41 966,43 Lt. Vykdyti želdynų priežiūros darbai Širvintų miesto
bendrojo naudojimo teritorijose, šiems darbams išleista 14 689,65 Lt, už 8 967,44 Lt nupirktos ir
Širvintų mieste pasodintos gėlės.
Širvintų rajono švietimo centrui perduota kanceliarinių prekių aplinkosauginiams
renginiams rengti už 995,8 Lt, o Širvintų pradinei mokyklai perduota kanceliarinių prekių
ekologiniam švietimui vykdyti už 582,21 Lt. Iš VšĮ Ekologinio švietimo centro buvo užsakytas
periodinis leidinys „Žaliasis pasaulis“ aplinkosaugos ir gamtos pažinimo temomis Širvintų rajono
savivaldybės mokyklų bibliotekoms.
VšĮ „Problemų sprendimo centras“ kartu su partneriu Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo
centru Širvintų rajono Musninkų Alfonso Petrulio gimnazijoje ir Širvintų pradinėje mokykloje 2014
m. vykdė ekologinio švietimo „Rūšiuoju atliekas – saugau gamtą“ projektą. Širvintų rajono
savivaldybės administracija, prisidėdama prie projekto įgyvendinimo, nupirko 320 vnt. ekologinio
švietimo knygelių „Žaliųjų akinių paslaptis“, kurias mokytojos išdalino mokiniams.
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Apmokėtos

išlaidos

miško

sklypų

savininkams,

valdytojams

ir

naudotojams,

įgyvendinantiems medžiojamųjų gyvūnų daromos žalos miškui prevencijos priemones (VĮ
Ukmergės miškų urėdijai – 36 000,00 Lt). Taip pat už vilkų ūkiniams gyvūnams padarytą žalą
sumokėta kompensacija – 1 000 Lt.
2014 m. beglobių gyvūnų karantino tarnybos paslauga buvo suteikta 7 kartus atsižvelgiant į
skirtas lėšas.
2014 m. Aplinkos apsaugos programos tikslams įgyvendinti ir rodikliams pasiekti
panaudota 269,4 tūkst. Lt Savivaldybės biudžeto lėšų.
06 KULTŪROS PASLAUGOS, PAVELDOSAUGOS IR TURIZMO PLĖTROS
PROGRAMA
Įgyvendinant šią programą siekiama ugdyti bendruomenę, kuri puoselėja etnokultūrą ir
kultūros paveldą, yra pilietiškai aktyvi, iniciatyvi, turinti galimybę tenkinti informacinius ir
kultūrinius poreikius, aktyviai dalyvauti visuomeniniame gyvenime bei skatinti turizmo plėtrą.
Programos įgyvendinimą koordinuoja Širvintų rajono savivaldybės administracijos Kultūros,
turizmo ir ryšių su užsienio šalimis skyrius, programą įgyvendina biudžetinės įstaigos: Širvintų
kultūros centras, Širvintų rajono savivaldybės viešoji biblioteka bei jų filialai ir kartu siekia šių
trumpalaikių tikslų:
1. Užtikrinti kultūrinės veiklos sąlygas.
2. Skatinti kultūros veiklą ir jos sklaidą visuomenėje.
3. Siekti viešosios bibliotekos informacijos modernios sklaidos.
1. Pirmojo tikslo „Užtikrinti kultūrinės veiklos sąlygas“ įgyvendinimas.
Siekiant užtikrinti kultūrinės veiklos sąlygas vykdomi projektai: „Širvintų rajono viešosios
bibliotekos rekonstravimas ir kultūros centro modernizavimas“, „Viešosios turizmo infrastruktūros
prie Janionių piliakalnio įrengimas“, „Širvintų ir Trakų rajono turizmo informacijos sklaida“, o
2014-12-30 buvo įgyvendintas projektas „Viešosios turizmo infrastruktūros prie Janionių
piliakalnio įrengimas.“
2. Antrojo tikslo „Skatinti kultūros veiklą ir jos sklaidą visuomenėje“ įgyvendinimas.
Įgyvendinant kultūros veiklą ir jos sklaidą visuomenėje, sudaromos sąlygos susipažinti su
vietos etnokultūra, etninėmis tradicijomis, dvasiniu ir istoriniu paveldu. Nušienauti 5 piliakalniai,
nuo aplinkos neigiamo poveikio apsaugota buvusi Staškūniškio dvaro sodyba.
Rajone vyko tarptautinis folkloro festivalis „Baltica 2014“, tarptautinis dainuojamosios
poezijos festivalis „Tai aš“, tarptautinis Šiaurės Baltijos kraštų meno festivalis „Šiaurės Pašvaistė –
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2014“, respublikinis vyresniųjų šokių kolektyvų konkursinis sambūris „Iš aplinkui“, 11 rajono
mėgėjų meno kolektyvų dalyvavo Dainų šventėje: „Čia mano namai“. Regioniniai renginiai:
tradicinė armonikininkų šventė „Antano armonika“ ir „Mažoji armonika“; gamtos saulėgrįžos
šventė „Rasos Kernavėje“; vaikų ir jaunimo liaudies kūrybos atlikėjų konkursas „Tramtatulis“;
Vilniaus apskrities konkursinėje liaudies meno parodoje „Aukso vainikas-2014“ vaizduojamosios
dailės srityje I-oji vieta buvo skirta skulptoriui Julijanui Gridziuškai, kryždirbystės srityje III-ioji
vieta skirta Povilui Malinauskui; tradicinė kaimo kapelų šventė-varžytuvės „Kaimynėli, būki
svečias“, lėlių teatro mėgėjų festivalis „Vėjų arkliukas“. Rajoniniai renginiai: krašto folkloro ir
liaudiškos muzikos šventė „Suprašė žvirblalis“; derliaus šventė „Čia mano namai“; šventinis
koncertas miestelėnams ir renginių rėmėjams „Naujieji metai disko muzikos ritmu“ bei valstybinių
švenčių ir atmintinų dienų minėjimai.
Nuolat palaikomi tarptautiniai ryšiai su užsienio šalių partneriais. Savivaldybės oficialios
delegacijos viešėjo: gegužės 30 d.–birželio 1 d. Chelmo mieste, Lenkijos Respublikoje, birželio 14–
15 d. Postavų mieste, Baltarusijos Respublikoje, rugpjūčio 28–rugsėjo 1 d. Ščiolkovo mieste,
Rusijos Federacijos Maskvos apskrityje, rugsėjo 5–8 d. Rakonievicų savivaldybėje, Lenkijos
Respublikoje.
Priimtos užsienio delegacijos iš Baltarusijos Respublikos Postavų rajono, Lenkijos
Respublikos Chelmo savivaldybės ir Gižycko savivaldybės.
3. Trečiojo tikslo „Siekti viešosios bibliotekos informacijos modernios sklaidos“
įgyvendinimas.
Siekiant viešųjų bibliotekų informacijos modernios sklaidos, didelis dėmesys buvo
skiriamas literatūrinio palikimo sklaidai. Projekto „Apie žodį – išlekiantį ir sugrįžtantį“ metu
sukurtas filmas „Atminties blyksniai iš kraštiečių gyvenimo“, kuris viešinamas www.sirvintuvb.lt,
www.sirvintos.lt, www.krastonaujienos.lt, www.sirvintuvvg.lt, www.amb.lt svetainėse. Per 2014uosius metus filmas peržiūrėtas 987 kartus. 2014 metais suorganizuota 819 renginių, iš jų 467
parodos. Viešojoje bibliotekoje vyko 139 renginiai, filialuose – 680. Pagrindiniai renginiai:
„Poezijos pavasaris 2014“ Širvintose, Kernavėje ir Bartkuškio pagrindinėje mokykloje, Lietuvos
Respublikos Prezidentūroje – „Donelaičio skaitymai“, susitikimas su vaikų rašytojais Antanu
Šimkumi, Zene Sadauskaite, Danguole Kondrotiene, Zita Gaižauskaite, Kęstučiu Kasparavičiumi,
Renata Šerelyte. Buvo organizuoti susitikimai su rašytojais Rimvydu Stankevičiumi ir Birute Mar,
Juozo Žitkausko knygos „Budintis kalendorius“ pristatymas, Albino Kuliešio poezijos ir muzikos
vakaras, skirtas knygos „Pamesti eilėraščiai“ pristatymui. Vyko ekskursijos-išvykos pas vaikų
literatūros rašytoją Vytautą Račicką, į Vilniaus universiteto biblioteką, VU komunikacijos ir
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informacijos centrą, edukaciniai užsiėmimai su Nomeda Marčėnaite. Viešojoje bibliotekoje ir
filialuose vyko Šiaurės šalių bibliotekų savaitė, Viešosios bibliotekos skaitykloje – „Nedelsk“
renginys, kurio metu buvo atidaryta dailės studijos „Meilė širdyje“ tapybos darbų paroda
„Pasimatyme su gamta“. Renginyje apsilankė garbūs svečiai: Japonijos ambasadorė Kazuko
Shiraishi, Seimo narė Rita Tamašunienė, projekto „Nedelsk“ iniciatorė ir vadovė Agnė Zuokienė.
Bendradarbiaujant su iniciatyvine grupe, Širvintų miesto bendruomene, Vilniaus mokytojų namais,
Bagaslaviškio

pagrindine

mokykla,

Širvintų

kultūros

centru,

Edukologijos

universiteto

Lituanistikos fakultetu vyko I. Šeiniaus paminklo idėjinių modelių parodos, I. Šeiniaus kūrybos
pristatymas, rinktos privačių asmenų lėšos I. Šeiniaus paminklui, parengta kraštotyros paroda, skirta
Ipolito Užkurnio prisiminimui. Įgyvendinant Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos
projektą „Lietuvių literatūros klasikos kūrinių perkėlimas į elektroninę erdvę“ ir plėtojant
bibliotekos elektronines paslaugas, Širvintų rajono savivaldybės viešąją biblioteką pasiekė dvi
elektroninių knygų skaityklės. Jomis Viešosios bibliotekos skaitytojai turės galimybę užsisakyti ir
skaityti lietuvių literatūros klasikos kūrinius.
Družų biblioteka įvertinta ir pripažinta bendruomeniškiausia biblioteka tarp Lietuvos rajono
bibliotekų filialų už geriausius darbo pasiekimus 2013-aisiais metais.
Per metus Širvintų viešoji biblioteka Kultūros tarybai ir Europos komisijai Lietuvoje pateikė
12 projektų.4 iš jų gavo 15 500 Lt finansavimą.
Per metus bibliotekose apsilankė – 105988 lankytojai. Iš jų: Viešojoje bibliotekoje – 3 2743,
filialuose – 7 3245. Iš viso bibliotekose vartotojų – 4 740. Iš jų: Viešojoje bibliotekoje 1 667,
filialuose – 3073.
Kultūros paslaugos, paveldosaugos ir turizmo plėtros programai 2014 m. buvo panaudota
2 375,1 tūkst. Lt lėšų.
07 ŽEMĖS ŪKIO PLĖTROS PROGRAMA
Programa skirta pagerinti melioracijos sistemų būklę, žemdirbystės sąlygas, vykdyti
ūkininkų ir žemės ūkio bendrovių rėmimą.
Žemės ūkio programos trumpalaikis tikslas yra pagerinti melioracijos sistemų būklę,
žemdirbystės sąlygas bei remti ūkininkus.
Programos keliami uždaviniai:
1. Gerinti melioracijos sistemos būklę.
2. Remti ūkininkus.
1. Pirmojo uždavinio ,,Gerinti melioracijos sistemų būklę“ įgyvendinimas.
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1.1. Širvintų rajono savivaldybės 2014 metų melioracijos darbų, finansuojamų valstybės
biudžeto lėšomis, programos projektas parengtas atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos žemės ūkio
ministro 2014 sausio 2 d. įsakymą Nr. 3D-2 „Dėl 2014 m. skiriamų specialiųjų tikslinių dotacijų
Žemės ūkio ministerijos kuruojamoms valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms)
funkcijoms atlikti paskirstymo tarp savivaldybių sąrašo patvirtinimo.“ Širvintų rajono savivaldybei,
valstybei nuosavybės teise priklausančių melioracijos ir hidrotechnikos statinių valdymui ir
naudojimui patikėjimo teise, 2014 metais skirta 361 tūkst. Lt. Investicijoms lėšų neskirta.
Vadovaujantis valstybės lėšomis finansuojamų melioracijos darbų prioritetais lėšos melioracijos
darbams, sudarant metinę programą, paskirstytos atsižvelgiant į piliečių prašymus šalinti
melioracijos įrenginių gedimus, į apžiūrų metu nustatytą blogą įrenginių būklę,
1.1.1. 2014 metais atlikti melioracijos statinių finansuojamų biudžeto lėšomis priežiūros ir
remonto darbai:
1.1.1.1. 6,0 tūkst. litų skirta palaikyti Širvintų rajono savivaldybės melioruotos žemės ir
melioracijos statinių kompiuterinės apskaitos centrinę duomenų bazę, koreguoti duomenis, surinkti
operatyvinę mėnesinę informaciją apie atliktus darbus.
1.1.1.2. Pagal patvirtintas tvenkinių naudojimo ir priežiūros taisykles 5,9 tūkst. litų
panaudota Širvintų rajono savivaldybės patikėjimo teise valdomų ir naudojamų hidrotechninių
statinių (užtvankų) priežiūrai.
1.1.1.3. 250,6 tūkst. litų 2014 m. panaudota valstybei nuosavybės teise priklausančių
melioracijos statinių gedimų remontui. Remonto darbai atlikti Bartkuškio, Barskūnų, Motiejūnų,
Družų, Virvyčių kadastrinėse vietovėse. Valstybės biudžeto lėšomis pasiekti rodikliai:
Suremontuota:
melioracijos griovių – 8,85 km.
pralaidų – 14 vnt.
kitų statinių – 88 vnt.
1.1.1.4. Valstybei nuosavybės teise priklausančių melioracijos statinių remontui Lapelių
gyvenvietėje panaudota 36,0 tūkst. Lt.
1.1.1.6. 2,2 tūkst. litų panaudota kompiuterinių bazių eksploatavimui.
1.1.1.7. Valstybei nuosavybės teise priklausančių melioracijos statinių avarinių gedimų
remontui panaudota 32,6 tūkst. litų.
1.1.1.8. 23,8 tūkst. litų panaudota atlikti Širvintų rajono melioracijos projektų duomenų
vektorizavimo darbus ir parengti atributinius duomenis pagal MelGIS specifikaciją.
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1.1.1.9. Valstybei nuosavybės teise priklausančių melioracijos statinių remonto darbų
techninei priežiūrai panaudota 2,3 tūkst. Lt, projektų ekspertizei – 1,6 tūkst. Lt.
2014 m. išduota 15 vnt. sąlygų detaliesiems planams ir techninėms sąlygoms melioruotoje
žemėje rengti, parengti ir išduoti 134 vnt. geografiškai koordinuotų melioracijos planų ištraukų
topografinėms nuotraukoms rengti, suderinta 120 vnt. topografinių nuotraukų, suderinta 40 vnt.
projektų, išduota 10 vnt. pažymų dėl atliktų melioracijos statinių atstatymo darbų melioruotoje
žemėje, išduota 13 vnt. melioracijos planinės medžiagos ištraukų kūdrai kasti melioruotoje žemėje.
2014 m. pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonę „Pelno
nesiekiančios investicijos“ Širvintų rajono ūkininkai pateikė 2 paraiškas melioracijos griovių
priežiūrai atlikti. Iš viso rajone programos įgyvendinimo metu numatoma sutvarkyti ir penkerius
metus vykdyti tęstinę melioracijos griovių tvarkymo veiklą prižiūrint 13,337 km griovių.
Širvintų rajono savivaldybės administracija gavo paramą pagal Lietuvos kaimo plėtros
2007–2013 metų programos priemonę „Žemės ir miškų ūkio veikla ir jos infrastruktūra“ veiklos
sritį „Žemės ūkio vandentvarka“ ir įgyvendina projektą „Širvintų rajono savivaldybės patikėjimo
teise valdomų ir naudojamų hidrotechnikos statinių rekonstrukcija“. Numatoma rekonstruoti
valstybei nuosavybės teise priklausantį ir patikėjimo teise Savivaldybės valdomą melioracijos turtą.
Pagal 2013 m. apžiūros aktus hidrotechnikos statinių būklė labai bloga, todėl būtina atlikti
rekonstravimo darbus.
Įgyvendinant projektą, numatoma rekonstruoti 4 užtvankas:
 Gelvanės ežero hidrotechnikos statinius ant Ūdaros upės – Bagaslaviškio kadastrinėje
vietovėje, Stavarygalos kaime.
 Sabališkių tvenkinio ant Kabarkštos upės hidrotechnikos statinius – Liukonių kadastrinėje
vietovėje, Sabališkių kaime.
 Zdoniškių ežero hidrotechnikos statinius ant upės Nr. Š-10 – Juodiškių kadastrinėje
vietovėje, Šlevėtrų kaime.


Žebokštos ir Bartkuškio ežerų hidrotechnikos statinius – Bartkuškio kadastrinėje

vietovėje, Bartkuškio kaime.
Projektas finansuojamas 90 proc. iš ES struktūrinių fondų ir 10 proc. iš Savivaldybės
biudžeto lėšų. Projektas bus įgyvendintas 2015 m.
2. Antrojo uždavinio ,,Remti ūkininkus“ įgyvendinimas.
Bendrai įgyvendinamų projektų pagal Lietuvos kaimo plėtros programos priemonę „Kaimo
atnaujinimas ir plėtra“, įgyvendinama planavimo būdu už – 3 339 403,24 Lt.
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2014 m. pradėtas įgyvendinti ir 2015 m. bus baigtas projektas „Širvintų rajono Igno Šeiniaus
pagrindinės mokyklos sporto aikštyno sutvarkymas“, kurio vertė – 245 322,24 Lt.
Baigti įgyvendinti projektai:
 „Širvintų rajono Čiobiškio pagrindinės mokyklos sporto aikštyno sutvarkymas“, vertė –
292 000,00 tūkst. Lt.
 „Kernavės Kerniaus gatvės sutvarkymas“, vertė – 1 039 143,00 Lt.
Įgyvendinami ir 2015 m. bus baigti:
 „Buvusio Bartkuškio pagrindinės mokyklos Šiaulių pradinio ugdymo skyriaus patalpų
pritaikymas bendruomenės poreikiams“, vertė – 1 019 902,00Lt.
 „Motiejūnų kaimo geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų įrengimas“,
vertė – 743 036,00 Lt.
Pagal Širvintų rajono vietos veiklos grupės plėtros strategijos I prioriteto priemonę „Kaimo
atnaujinimas ir plėtra“, 2014 metais Širvintų rajono savivaldybės administracija baigė įgyvendinti
šiuos projektus:
 „Družų kaimo ir Kiauklių kaimo geriamojo vandens sistemų atnaujinimas“ (vertė –
190,59 tūkst. Lt).
 Kiauklių kultūros namų pritaikymas bendruomenės poreikiams“ (vertė – 475,4 tūkst. Lt).
 „Tradicinių amatų prekyvietės įrengimas Kernavėje“ (vertė – 245 638,00 Lt).
2014 m. Žemės ūkio plėtros programos tikslų įgyvendinimui ir rodiklių pasiekimui
panaudota 361 tūkst. Lt Savivaldybės biudžeto lėšų.
08 SOCIALINĖS APSAUGOS PLĖTROS, SKURDO IR SOCIALINĖS ATSKIRTIES
MAŽINIMO PROGRAMA
Socialinės apsaugos plėtros, skurdo ir socialinės atskirties mažinimo programa siekiama
sukurti ir įgyvendinti socialinės paramos ir socialinių paslaugų sistemą rajone, užtikrinti valstybės
garantuotą piniginę paramą (išmoką vaikams, socialinę paramą moksleiviams, paramą gimus
kūdikiui bei mirties atveju ir kitas piniginės paramos rūšis), optimizuoti socialinių paslaugų teikimo
tinklą siekiant aprėpti visus rajono gyventojus, kurie negali savarankiškai pasirūpinti savimi, plėsti
paslaugų įvairovę, sudaryti sąlygas neįgaliesiems integruotis į visuomenę, sukurti efektyvią
socialinio darbo sistemą, stiprinančią rajono gyventojų socialinį saugumą.
Socialinės apsaugos plėtros, skurdo ir socialinės atskirties mažinimo programos
trumpalaikiai tikslai:
1. Padėti visuomenei spręsti socialines problemas.
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2. Pritaikyti būstą, administruoti ir finansuoti projektus neįgaliųjų socialinei atskirčiai
mažinti.
1. Pirmojo tikslo „Padėti visuomenei spręsti socialines problemas“ įgyvendinimas.
1.1. Širvintų rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos bei sveikatos skyriaus
darbuotojai (15 specialistų, iš jų 8 karjeros valstybės tarnautojai ir 7 asmenys, dirbantys pagal darbo
sutartį) bei Širvintų rajono savivaldybės socialinių paslaugų centras 2014 m. siekė, kad socialinė
parama ir socialinės paslaugos būtų orientuotos į tuos asmenis, kuriems jų labiausiai reikia, didesnis
dėmesys skiriamas socialinės rizikos šeimoms ir jų vaikams, senyvo amžiaus, vienišiems asmenims,
neįgaliesiems, skurdo, socialinės atskirties, vaiko teisių pažeidimų prevencijai. Socialinės paslaugos
buvo teikiamos sutelkiant Savivaldybės ir nevyriausybinio sektoriaus pastangas. Padidėjusi
darbuotojų darbo patirtis ir kompetencija užtikrino teikiamos socialinės paramos kokybę.
Organizuojant ir teikiant socialinę paramą, paslaugas, prioritetas teikiamas tiems žmonėms, kurie
turi sudėtingiausių socialinių problemų ir negali patys pasirūpinti savimi. Socialinė parama ir
paslaugos organizuojamos taip, kad būtų stiprinamas pačių žmonių aktyvumas ir atsakomybė už
save ir savo šeimą.
1.2. Savivaldybės administracijos Socialinės paramos ir sveikatos skyrius atlieka
socialinių paslaugų administravimo funkciją. Taip pat viena iš skyriaus kompetencijai priskirtų
funkcijų – socialinio darbo koordinavimas ir organizavimas rajone. 2014 m. Socialinės paramos ir
sveikatos skyrius gavo 22 prašymus apsigyventi socialinės globos įstaigose, iš jų patenkinta – 20,
1 asmuo mirė ir 1 vykti į socialinės globos įstaigas atsisakė. Stacionarių globos paslaugų poreikis
yra patenkinamas 100 proc. 2014 metais Savivaldybės administracija pirko socialinės globos
paslaugas 15 vaikų, 10 suaugusių asmenų su psichine negalia ir 1 vaikui, 14 neįgalių ir
pagyvenusių asmenų.
1.3. 2014 m. pagrindinis socialinių paslaugų teikėjas rajone buvo Socialinių paslaugų
centras – mišri socialinių paslaugų biudžetinė įstaiga, teikianti skirtingų rūšių socialines paslaugas
įvairioms klientų grupėms vienos įstaigos bazėje. Socialinių paslaugų centro veikla buvo
organizuota krizių, ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės globos, dienos socialinės globos, darbo su
socialinės rizikos šeimomis ir pagalbos į namus organizavimo padaliniuose. Šioje įstaigoje buvo
teikiamos informavimo, konsultavimo, psichosocialinės, atstovavimo, tarpininkavimo ir
transporto teikimo paslaugos, taip pat buvo pasirūpinta gyventojų laikinu apnakvindinimu bei
techninės pagalbos priemonių aprūpinimu. 2014 m. Socialinių paslaugų centras organizavo ir
teikė pagalbos į namus, socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo, dienos, ilgalaikės (trumpalaikės)
socialinės globos paslaugas rajono gyventojams (20 lentelė).
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20 lentelė. 2014 m. Socialinių paslaugų centro organizuotos ir suteiktos paslaugos
Eil.
Nr.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
6.1

Informavimas, konsultavimas, atstovavimas, tarpininkavimas
Transporto paslaugų organizavimas
Aprūpinimas techninės pagalbos priemonėmis
Krizių centre suteiktos paslaugos
Socialinis darbas su socialinės rizikos šeimomis
Specialiosios socialinės paslaugos
Socialinės priežiūros paslaugos

6.2

Pagalba į namus

6.3

Socialinių įgūdžių ugdymas ir palaikymas

7.
7.1
7.2

Socialinė globa
Ilgalaikė (trumpalaikė) socialinė globa
Dienos socialinė globa

Paslaugos pavadinimas

Suteikta
7 348 paslaugos
276 asmenims
114 asmenų
10 asmenų
168 šeimos

123 asmenims
3 087 paslaugos
75 asmenims
71 asmeniui
4 asmenims

1.4. Siekiant gerinti ir skatinti bendradarbiavimą tarp Socialinės paramos ir sveikatos
skyriaus ir Socialinių paslaugų centro, 2014 m. buvo organizuojami pasitarimai įvairiais klausimais,
teikiamos konsultacijos, metodinė medžiaga. Taip pat buvo bendradarbiauta (organizuoti
susitikimai, pasitarimai ir diskusijos) su rajono asmens sveikatos priežiūros įstaigų vadovais,
mokyklomis, lopšeliais-darželiais, NVO, socialinių paslaugų įstaigomis, Širvintų darbo birža,
VSDFV Širvintų skyriumi, kitomis savivaldybėmis. Širvintų rajono teritorijoje 2014 m. socialines
paslaugas įvairioms klientų grupėms teikė 10 socialinių paslaugų įstaigų:
 2 stacionarios:
1. Socialinių paslaugų centras.
2. Labdaros ir paramos fondo Širvintų parapijos globos namai.
 8 nestacionarios:
1. Vileikiškių bendruomenės vaikų dienos centras ,,Lašelis.“
2. Bartkuškio vaikų dienos centras.
3. Bagaslaviškio vaikų dienos centras.
4. Širvintų vaikų dienos centras.
5. Musninkų vaikų dienos centras ,,Aitvarai.“
6. Širvintų rajono neįgaliųjų draugija.
7. Širvintų rajono žmonių bendrija ,,Lemties bičiuliai.“
8. Vilniaus ir Alytaus regionų aklųjų centras.
2014 m. buvo paremtos 6 organizacijos (neįgaliųjų organizacijos, bei vaikų dienos centrai) ir
joms skirta 40 tūkst. Lt.
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1.5. Viena iš pagrindinių Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus funkcijų – vykdyti
socialinių išmokų skyrimą ir išmokėjimą. Širvintų rajono savivaldybės socialinės paramos biudžetą
sudaro:
 Valstybės biudžeto lėšos. Iš valstybės biudžeto finansuojamos valstybinės šalpos išmokos,
išmokos vaikams, būsto pritaikymas žmonėms su negalia.
 Valstybės perduotų funkcijų vykdymui skirtos lėšos (specialiosios tikslinės dotacijos
Savivaldybės biudžetui), laidojimo pašalpos, socialinės pašalpos ir būsto šildymo išlaidų, išlaidų
šaltam ir karštam vandeniui kompensacijos (toliau – kompensacijos), socialinė parama mokiniams.
 Savivaldybės biudžeto lėšos. Iš Savivaldybės biudžeto finansuojama vienkartinė parama,
socialinės paslaugos, būsto pritaikymas žmonėms su negalia.
2014 m. valstybinėms funkcijoms atlikti (šalpos išmokoms, transporto išlaidų
kompensacijoms, pagalbos (priežiūros) ar slaugos tikslinėms kompensacijoms, vienkartinės
išmokos Ginkluoto pasipriešinimo (rezistencijos) 1940–1990 m. okupacijos dalyvių ir žuvusiųjų
šeimoms buvo skirta 5 mln. 195,0 tūkst. Lt, panaudota – 5 mln. 185,7 tūkst. Lt.
Nuolat besikeičianti socialinė-ekonominė situacija rajone lemia socialinei paramai
skiriamų Savivaldybės biudžeto lėšų pokyčius. 20 lentelėje pateikti 2007–2014 metų duomenys
apie Savivaldybės biudžeto ir socialinei apsaugai skirtų lėšų pasiskirstymą pagal išlaidų rūšis (20
lentelė).
21 lentelė. Savivaldybės biudžeto ir socialinei apsaugai skirtų lėšų pasiskirstymas
pagal išlaidų rūšis

Metai

Bendras Savivaldybės
biudžetas (tūkst. Lt)

Socialinei apsaugai
skirtos lėšos (tūkst. Lt)

Proc. nuo bendro
Savivaldybės biudžeto

2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014

37010,6
48206,2
41442,7
41325,8
39694,2
38139,2
38480,0
39328,0

3631,0
4330,3
5313,1
7551,8
8117,7
7988,6
7169.4
6654,4

9,8
9,0
12,0
18,3
20,4
20,9
19,6
16,9

Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus darbuotojai 2014 m. laiku vykdė teisingą ir teisėtą
piniginės socialinės paramos skyrimą ir išmokėjimą teisės aktų nustatyta tvarka, taip pat priiminėjo
ir nagrinėjo prašymus (informavo, konsultavo) dėl piniginės socialinės paramos ir kitų išmokų
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skyrimo bei mokėjimo, nes rajono gyventojai kreipėsi daugiau nei 10 000 kartų (21 lentelė). 2014
m. socialinės pašalpos buvo skiriamos pasitelkiant Socialinės paramos skyrimo tarybos ir Socialinės
paramos skyrimo komisijos narius.
22 lentelė. Priimti ir išnagrinėti prašymai 2014 m.
Eil.
Nr.
1.
1.1.
1.2.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Išmokos pavadinimas
Socialinės pašalpos
Bendra tvarka
Išimties tvarka
Kompensacijos
Išmokos vaikams
Vienkartinės išmokos nėščiai moteriai
Vienkartinė išmoka gimus vaikui
Šalpos išmokos
Globos (rūpybos) išmokos
Vienkartinės išmokos būstui įsigyti arba
įsikurti
Mokinių aprūpinimas mokyklinėmis
priemonėmis
Moksleivių nemokamas maitinimas
Laidojimo pašalpos
Transporto išlaidų kompensacijos
Vienkartinės išmokos Ginkluoto
pasipriešinimo (rezistencijos) 1940-1990 m.
okupacijos dalyvių ir žuvusiųjų šeimoms
Specialiųjų automobilių įsigijimo išlaidų
kompensacijos
Skirtas nemokamas maitinimas socialiai
remtiniems asmenims (maitinimo talonai)

Gavėjų skaičius

Šeimų skaičius

1858
1846
12
3848
824
30
164
1014
80

723
711
12
2424
437
30
164
1012
68

7

6

596

326

668
313
26

336
x
25

0

0

1

1

1

1

1.6. 2014 m. buvo teikiama parama maisto produktais remtiniems rajono gyventojams, kuri
buvo paskirta pagal Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos nustatytus
kriterijus. Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus specialistai praėjusiais metais teikė pagalbą
paramos fondui „Maisto bankas“, atsakingam už šios akcijos administravimą: rengė asmenų,
kuriems skiriami maisto produktai, sąrašus, dalino maisto produktus rajono gyventojams. 2014 m.
maisto atsargomis buvo paremti 1857 Širvintų rajono gyventojai. Taip pat buvo tarpininkauta
Maisto bankui, Širvintų rajono NVO, Lietuvos aprangos ir tekstilės įmonių asociacijai vykdant
labdaros akcijas. Vadovaujantis Širvintų rajono savivaldybės tarybos sprendimais 2014 m. 12
asmenims buvo paskirtos vienkartinės pašalpos dėl ligos, kilusio gaisro, asmens dokumentų
tvarkymo ir kitų atvejų (7,5 tūkst. Lt).
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1.7. Vadovaujantis Telkimo visuomenei naudingai veiklai atlikti tvarkos aprašu, 2014 m.
visuomenei naudingiems darbams (aplinkos tvarkymo, pagalbos seneliams ir neįgaliesiems, tvarkyti
apleistus kapus ir kapines ir kt.) buvo pasitelkta apie 500 rajono gyventojų.
1.8. Praėjusiais metais, vadovaujantis socialinės apsaugos ir darbo ministro 2007 m. kovo 13
d. įsakymu Nr. A1-67 patvirtintu Asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir
skyrimo tvarkos aprašu, buvo vertinami rajono gyventojų socialinių paslaugų poreikiai – 41
asmeniui nustatyta didelių specialiųjų poreikių lygis, 62 – vidutinių specialiųjų poreikių lygis.
Priimta 112 sprendimų dėl socialinės priežiūros, socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo,
trumpalaikės ar ilgalaikės socialinės globos paslaugų skyrimo. Įgyvendinant skyriaus kompetencijai
priskirtas funkcijas, teisės aktų nustatyta tvarka teismuose vykstančiose bylose dėl rūpybos (globos)
nustatymo ir rūpintojo (globėjo) paskyrimo atstovaujami

asmenų su negalia, senyvo amžiaus

žmonių interesai. 2014 m. dalyvauta 13 teismo procesų dėl rūpybos (globos) nustatymo ir rūpintojo
(globėjo) paskyrimo, kuriuose dėl įvairių priežasčių, t. y. asmens neįgalumo, senatvės, negebėjimo
savarankiškai patenkinti būtiniausių poreikių, suvokti aplinkos veiksnių, specialiųjų poreikių
tenkinimo ar notarinių veiksmų atlikimo, 7 asmenims nustatyta rūpyba ir skirti rūpintojai, 4
asmenims nustatyta globa ir paskirtas globėjas.
1.9. Širvintų rajono savivaldybės administracija 2014 m. dalyvavo Socialinės apsaugos ir
darbo ministerijos koordinuojamose tarpinstitucinės programos „Nacionalinė neįgaliųjų socialinės
integracijos 2013–2019 metais programa“ priemonėse: teisės aktų nustatyta tvarka finansuoti
socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektus ir teisės aktų nustatyta
tvarka finansuoti būsto ir jo aplinkos pritaikymą neįgaliesiems. Taip pat įgyvendino Socialinės
apsaugos ir darbo ministerijos koordinuojamų tarpinstitucinių programų „Nacionalinės demografinės
(gyventojų) politikos strategijos įgyvendinimo Šeimos gerovės srityje 2014–2015 metais.“
1.10. 2014 m. skyriaus specialistai dalyvavo įvairių Administracijos direktoriaus įsakymais
sudarytų komisijų darbe: analizavo socialines situacijas ir ieškojo jų sprendimo būdų, tyrė įvairių
socialinių grupių asmenų gyvenimo ir buities sąlygas, rengė Administracijos direktoriaus įsakymus,
Tarybos sprendimų projektus (buvo pakoreguota ar naujai parengta 11 tvarkos aprašų), įvairias
ataskaitas Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai, Neįgaliųjų reikalų departamentui, Socialinių
paslaugų priežiūros departamentui, Sveikatos apsaugos ministerijai ir kt. Taip pat skyriaus
specialistai aktyviai dalyvavo rengiant Širvintų rajono savivaldybės 2015–2017 metų strateginį
veiklos planą, rengė aktualius rajono gyventojams informacinio pobūdžio straipsnius socialinės
paramos, paslaugų teikimo, sveikatos klausimais, kurie buvo publikuoti rajoninėje spaudoje,
bendravo ir teikė spaudos atstovams įvairią informaciją, atsakinėjo į klausimus.
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1.11. 2014 m. parengtas ir rajono Savivaldybės tarybos sprendimu patvirtintas Širvintų
rajono savivaldybės 2014 m. socialinių paslaugų planas. Numatytos prioritetinės žmonių socialinės
grupės, kurioms reikalinga teikti ar plėsti socialines paslaugas (t. y. socialinės rizikos šeimos ir jų
vaikai, socialinės rizikos suaugę asmenys, asmenys su proto negalia, senyvo amžiaus asmenys) ir
prioritetinės socialinės paslaugos, t. y. pagalba į namus seniems ir neįgaliems asmenims, ilgalaikės ir
trumpalaikės socialinės globos užtikrinimas, socialinės priežiūros paslaugų teikimas bei teikiamų
paslaugų kokybės socialinės rizikos šeimoms ir jose augantiems vaikams užtikrinimas.
2. Antrojo tikslo „Pritaikyti būstą, administruoti ir finansuoti projektus neįgaliųjų
socialinei atskirčiai mažinti“ įgyvendinimas.
2.1. 2014 m. įgyvendinant antrąjį trumpalaikį tikslą – pritaikyti aplinką ir priemones
socialinei atskirčiai mažinti – buvo nuolat rūpintasi neįgaliųjų gerove: būtiniausiomis techninėmis
pagalbos priemonėmis aprūpinti 144 rajono žmonės su negalia, suteikta transporto paslaugų – 276
kartus, pritaikytas būstas ir aplinka 1 neįgaliajam. Įgyvendindama Lietuvos Respublikos teisės aktus,
reglamentuojančius

specialiųjų

poreikių

nustatymo

bei

tenkinimo

tvarką,

Savivaldybės

administracija 2014 m. nustatė 148 pensinio amžiaus asmenims specialiųjų poreikių lygius (didelių,
vidutinių, nedidelių) arba invalidumo grupes prilygino specialiųjų poreikių lygiui ir išdavė neįgaliųjų
pažymėjimus (2008 – 62, 2009 – 88, 2010 – 205, 2011 – 240, 2012 – 155, 2013 – 151).
2.2. 2014 m. siekiant sumažinti socialinę atskirtį neįgaliesiems ir rūpinantis neįgaliųjų
gerove, buvo finansuoti 3 Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektai.
Projektų finansavimui skirta 87,0 tūkst. Lt, iš kurių 79,0 tūkst. Lt sudaro valstybės biudžeto lėšos ir
8 tūkst. Lt savivaldybės biudžeto lėšos. Socialinės paslaugos buvo suteiktos 149 neįgaliesiems.
2014 m. Socialinės apsaugos plėtros, skurdo ir socialinės atskirties mažinimo programos
tikslams įgyvendinti ir rodikliams pasiekti panaudota 5 937,2 tūkst. Lt lėšų.
09 VIEŠOSIOS TVARKOS IR VISUOMENĖS APSAUGOS PROGRAMA
Viešosios tvarkos ir visuomenės apsaugos programos paskirtis – įgyvendinti Lietuvos
Respublikos

vietos

savivaldos

įstatyme

savivaldybei

perduotas

valstybinę

(organizuoti

Savivaldybės priešgaisrinės tarnybos darbą) ir savarankiškąją (dalyvavimas, bendradarbiavimas
užtikrinant viešąją tvarką kuriant ir įgyvendinant nusikaltimų prevencijos programas) funkcijas.
Viešosios tvarkos ir visuomenės apsaugos programos trumpalaikiai tikslai:
1. Užtikrinti viešąją tvarką, žmonių saugumą ir rimtį.
2. Organizuojant Priešgaisrinės tarnybos darbą, užtikrinti visuomenės ir jos turto apsaugą.
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Šios

programos

trumpalaikius

tikslus

įgyvendina

Širvintų

rajono

savivaldybės

administracija kartu su Širvintų rajono policijos komisariatu bei Širvintų rajono savivaldybės
priešgaisrine tarnyba.
1. Pirmojo tikslo ,,Užtikrinti viešąją tvarką, žmonių saugumą ir rimtį“ įgyvendinimas.
Širvintų rajono savivaldybės administracija, siekdama užtikrinti viešąją tvarką, žmonių
saugumą ir nusikalstamų veikų prevenciją, kartu su Širvintų rajono policijos komisariatu 2014 m.
vykdė tęstinę prevencinę programą „Saugi kaimynystė Širvintų mieste ir rajone“. Šios programos
tikslas – ne tik padėti policijai užtikrinti viešąją tvarką ir žmonių saugumą, bet ir skatinti
visuomenės aktyvumą, pilietiškumą, bendradarbiavimą su policijos ir seniūnijos darbuotojais
nusikalstamumo prevencijos srityje siekiant palaipsniui perduoti saugios aplinkos formavimo
iniciatyvą bendruomenės aktyviems nariams.
Viešoji tvarka priklauso nuo esamos kriminogeninės būklės rajone (23 lentelė).
23 lentelė. Nusikalstamų veikų pokytis
Užregistruota nusikalstamų veikų
ištirta
Nusikalstamų veikų viešose vietose
ištirta

2013 metai
378
58,5 %
42
27

2014 metai
423
52,7 %
46
28

Pagal Vidaus reikalų ministerijos pateiktus duomenis, 22 lentelėje užregistruota 2014 m. 4
nusikalstamomis veikomis viešose vietose daugiau negu 2013 m., ištirta 2014 metais 1
nusikalstama veika daugiau negu 2013 metais. 2014 m. užregistruota daugiau nusikalstamų veikų –
423 negu 2013 m. – 378. Į pagalbą policijos darbuotojams buvo kviečiami policijos rėmėjai ir
aktyvūs, visuomeniški žmonės. Atrinkti policijos rėmėjai kartu su policijos pareigūnais 2014 m.
patruliavo 50 kartų, 2013 m. – 48 kartus.
2014 m. Savivaldybės administracijos ir Širvintų policijos komisariato tęstinė prevencinė
programa „Saugi kaimynystė Širvintų mieste ir rajone“ buvo skirta saugiai aplinkai formuoti,
visuomenės aktyvumui bei pilietiškumui skatinti. Širvintų miesto ir rajono gyventojams buvo
platinta informacija apie saugios kaimynystės projektą ir galimybes jame dalyvauti, buvo
suorganizuoti susitikimai su bendruomenės nariais, Savivaldybės, seniūnijų atstovais ir policijos
pareigūnais. Gyventojai skatinami steigti saugios kaimynystės grupes, sudaryti bendradarbiavimo
susitarimus su policijos ir seniūnijos darbuotojais formuojant saugią aplinką gyvenamoje vietoje.
Policijos pareigūnų galimybės didžiąja dalimi priklauso ne vien nuo pareigūnų moralumo ir
profesionalumo, bet ir nuo žmonių nusiteikimo padėti. Būtent tarpusavio pasitikėjimas ir
bendradarbiavimas gerina policijos darbą ir didina visuomenės narių saugumo jausmą. Pasirašyta
66

Širvintų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus ir Savivaldybės administracijos 2014
metų veiklos ataskaita
12 trišalių bendradarbiavimo sutarčių su seniūnijomis ir saugios kaimynystės grupėmis, policijai
padeda 7 policijos rėmėjai ir 15 jaunųjų policijos rėmėjų
2014 m. Savivaldybė skyrė 5 tūkst. Lt policijos transporto priemonių degalams įsigyti.
2. Antrojo tikslo ,,Organizuojant Priešgaisrinės tarnybos darbą, užtikrinti visuomenės
ir jos turto apsaugą” įgyvendinimas.
Įgyvendinant Savivaldybei priskirtą valstybinę (perduotą savivaldybėms) funkciją, Širvintų
rajono savivaldybės administracija su Priešgaisrine tarnyba vykdė visuomenės ir jos turto apsaugą
nuo gaisrų, teikė pirminę pagalbą avarijų, katastrofų ir kitų ekstramalių situacijų atvejais.
Įgyvendinant valstybinę Savivaldybei perduotą funkciją, 2014 m. daugiausia dėmesio buvo
skiriama gaisrų likvidavimui (Savivaldybės priešgaisrinė tarnyba 2014 m. vyko į 79 gaisrus
gyvenamajame sektoriuje ir į 53 gaisrus atviroje teritorijoje, o 2013 m. – į 59 gaisrus
gyvenamajame sektoriuje, į 34 gaisrus atviroje teritorijoje) bei gelbėjimo darbams, (2014 m. atlikta
20 gelbėjimo darbų, 2013 m. – 26 gelbėjimo darbai), ugniagesių saugumui (surengtos 4
mokomosios pratybos) ir kvalifikacijos kėlimui (36 ugniagesiai kėlė kvalifikaciją).
2014 m. Širvintų rajono savivaldybės priešgaisrinei tarnybai papildomai buvo skirta 10,5
tūkst. Lt Savivaldybės biudžeto lėšų. Šios lėšos buvo panaudotos kompiuteriui įsigyti, tarnybinio
automobilio išlaikymui ir kitoms išlaidoms.
2014 m. Viešosios tvarkos ir visuomenės apsaugos programos tikslams įgyvendinti ir
rodikliams pasiekti panaudota 817,5 tūkst. Lt lėšų.
2014 METŲ SENIŪNIJŲ VEIKLOS ATASKAITOS
Įgyvendinant Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 32 straipsnio 1 dalį, 2014 m.
kovo 27 d. sprendimu Nr. 1-73 Širvintų rajono savivaldybės taryba patvirtino Širvintų rajono
savivaldybės administracijos seniūnijų 2014 metų veiklos programas ir skyrė joms lėšas.
Pateikiamas seniūnijų 2014 metų veiklos programų įgyvendinimas.
24 lentelė. Alionių seniūnijos veiklos programos vykdymas

Vertinimo
kriterijaus
Nr.
0.1.1.1.1.
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Vertinimo kriterijaus pavadinimas

Mato
vnt.

Esama
laikotarpio
reikšmė
2014

Užregistruotų per 1 darbo dieną civilinės būklės
aktų skaičius per metus

vnt.

14

Širvintų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus ir Savivaldybės administracijos 2014
metų veiklos ataskaita

Vertinimo
kriterijaus
Nr.
0.1.1.1.2.
0.1.1.2.2.

0.1.1.3.1.

0.1.1.4.1.
0.1.1.4.2.
0.1.1.4.3.
0.1.1.4.4.
0.1.1.4.5.
0.1.2.1.1.
0.1.2.2.1.

0.1.2.3.1.
0.1.2.4.1.
0.1.2.4.2.
0.1.2.4.3.
0.1.2.4.4.
0.1.3.1.1.
0.1.3.2.1.

0.1.3.2.2.
0.1.4.1.1.
0.1.4.1.2.
68

Vertinimo kriterijaus pavadinimas

Mato
vnt.

Esama
laikotarpio
reikšmė
2014

Išduotų asmens gyvenamosios vietos pažymų per
2 darbo dienas skaičius per metus
Išduotų
gyvenamosios
vietos
deklaracijų
(atvykimo ir išvykimo) per 2 darbo dienas skaičius
per metus
Atliktų seniūnų notarinių veiksmų (testamentų,
įgaliojimų tvirtinimas; dokumentų nuorašų ir jų
įrašų, parašų tikrumo liudijimas) per 5 darbo
dienas skaičius per metus
Išduotų pažymų apie šeimų sudėtį, gyvenamąją
vietą ir patvirtinančių kitokią faktinę padėtį
skaičius
Parengtų išrašų iš namų knygų skaičius
Užregistruotų gyventojų skundų bei atliktų tyrimų
skaičius
Užregistruotų žemės, vandens telkinių valdytojų ir
naudotojų pranešimų bei atliktų tyrimų apie
medžiojamų gyvūnų padarytą žalą skaičius
Išduotų leidimų laidoti seniūnijos kapinėse
skaičius
Tvarkomų teritorijų (šienavimas, lapų grėbimas,
šiukšlių rinkimas) plotas
Prižiūrimų pėsčiųjų takų (šlavimas, lapų grėbimas,
valymas bei priežiūra) plotas
Tvarkomų pėsčiųjų takų (šlavimas ir krūmų
genėjimas, gyvatvorių formavimas ir genėjimas,
avarinių medžių pašalinimas, naujų želdinių
sodinimas) procentinė išraiška
Prižiūrimų informacinių stendų skaičius
Prižiūrimų suolų ir šiukšlių dėžių skaičius
Prižiūrimų sporto aikštelių (dangos, suoliukų ir
stovų priežiūra) skaičius
Prižiūrimų viešųjų tualetų skaičius
Prižiūrimų
kelių
(profiliavimas,
pakelių
tvarkymas, sniego valymas, pralaidų tvarkymas,
asfaltbetonio dangos remontas) ilgis
Prižiūrimų gatvių (lietaus kanalizacijos įrenginių
priežiūra) ilgis
Keičiamų ženklų (gatvių pavadinimų ir namų
numerių lentelių įsigijimas bei atnaujinimas, kelio
ženklų priežiūra, keitimas ir naujų statymas)
skaičius
Prižiūrimų veikiančių kapinių skaičius
Prižiūrimų neveikiančių kapinių skaičius

vnt.

60

vnt.

42

vnt.

67

vnt.

116

vnt.

-

vnt.

3

vnt.

-

vnt.

8

kv. m

30 000

kv. m

750

proc.

100

vnt.
vnt.

10
5

vnt.

2

vnt.

-

km

61,5

km

5

vnt.

50

vnt.
vnt.

2
1

Širvintų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus ir Savivaldybės administracijos 2014
metų veiklos ataskaita

Vertinimo
kriterijaus
Nr.
0.1.5.1.1.
0.1.5.1.2.
0.1.6.1.1.
0.1.6.1.2.
0.1.6.1.1.

Vertinimo kriterijaus pavadinimas
Prižiūrimų šviestuvų skaičius
Prižiūrimų gatvių apšvietimo valdymo pultų ir
gatvių apšvietimo apskaitos spintų skaičius
Pirktų degalų kiekis litrais (dyzelino)
(benzino)
Įsigytų naujų prekių lėšų suma
Pirktų paslaugų, reikalingų eksploatacinei
priežiūrai, išlaidų suma

Mato
vnt.

Esama
laikotarpio
reikšmė

vnt.

2014
-

vnt.

-

Lt

1 218,4
215,16
0

Lt

0

l

25 lentelė. Čiobiškio seniūnijos veiklos programos vykdymas

Vertinimo
kriterijaus
Nr.

Vertinimo kriterijaus pavadinimas

Mato
vnt.

Esama
laikotarpio
reikšmė
2014

0.1.1.1.1.
0.1.1.1.2.
0.1.1.2.2.

0.1.1.3.1.

0.1.1.4.1.
0.1.1.4.2.
0.1.1.4.3.
0.1.1.4.4.
0.1.1.4.5.
0.1.2.1.1.
0.1.2.2.1.

69

Užregistruotų per 1 darbo dieną civilinės būklės
aktų skaičius per metus
Išduotų asmens gyvenamosios vietos pažymų per
2 darbo dienas skaičius per metus
Išduotų
gyvenamosios
vietos
deklaracijų
(atvykimo ir išvykimo) per 2 darbo dienas skaičius
per metus
Atliktų seniūnų notarinių veiksmų (testamentų,
įgaliojimų tvirtinimas; dokumentų nuorašų ir jų
įrašų, parašų tikrumo liudijimas) per 5 darbo
dienas skaičius per metus
Išduotų pažymų apie šeimų sudėtį, gyvenamąją
vietą ir patvirtinančių kitokią faktinę padėtį
skaičius
Parengtų išrašų iš namų knygų skaičius
Užregistruotų gyventojų skundų bei atliktų tyrimų
skaičius
Užregistruotų žemės, vandens telkinių valdytojų ir
naudotojų pranešimų bei atliktų tyrimų apie
medžiojamų gyvūnų padarytą žalą skaičius
Išduotų leidimų laidoti seniūnijos kapinėse
skaičius
Tvarkomų teritorijų (šienavimas, lapų grėbimas,
šiukšlių rinkimas) plotas
Prižiūrimų pėsčiųjų takų (šlavimas, lapų grėbimas,
valymas bei priežiūra) plotas

vnt.

12

vnt.

55

vnt.

39

vnt.

65

vnt.

65

vnt.

1

vnt.

1

vnt.

10

vnt.

21

kv. m

69 000

kv. m

200

Širvintų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus ir Savivaldybės administracijos 2014
metų veiklos ataskaita

Vertinimo
kriterijaus
Nr.

0.1.2.3.1.
0.1.2.4.1.
0.1.2.4.2.
0.1.2.4.3.
0.1.2.4.4.
0.1.3.1.1.
0.1.3.2.1.

0.1.3.2.2.
0.1.4.1.1.
0.1.4.1.2.
0.1.5.1.1.
0.1.5.1.2.
0.1.6.1.1.
0.1.6.1.2.
0.1.6.1.1.

Vertinimo kriterijaus pavadinimas

Mato
vnt.

Esama
laikotarpio
reikšmė
2014

Tvarkomų pėsčiųjų takų (šlavimas ir krūmų
genėjimas, gyvatvorių formavimas ir genėjimas,
avarinių medžių pašalinimas, naujų želdinių
sodinimas) procentinė išraiška
Prižiūrimų informacinių stendų skaičius
Prižiūrimų suolų ir šiukšlių dėžių skaičius
Prižiūrimų sporto aikštelių (dangos, suoliukų ir
stovų priežiūra) skaičius
Prižiūrimų viešųjų tualetų skaičius
Prižiūrimų
kelių
(profiliavimas,
pakelių
tvarkymas, sniego valymas, pralaidų tvarkymas,
asfaltbetonio dangos remontas) ilgis
Prižiūrimų gatvių (lietaus kanalizacijos įrenginių
priežiūra) ilgis
Keičiamų ženklų (gatvių pavadinimų ir namų
numerių lentelių įsigijimas bei atnaujinimas, kelio
ženklų priežiūra, keitimas ir naujų statymas)
skaičius
Prižiūrimų veikiančių kapinių skaičius
Prižiūrimų neveikiančių kapinių skaičius
Prižiūrimų šviestuvų skaičius
Prižiūrimų gatvių apšvietimo valdymo pultų ir
gatvių apšvietimo apskaitos spintų skaičius
Pirktų degalų kiekis litrais
Įsigytų naujų prekių lėšų suma
Pirktų paslaugų, reikalingų eksploatacinei
priežiūrai, išlaidų suma

proc.

100

vnt.
vnt.

7
10

vnt.

2

vnt.

0

km

56

km

11

vnt.

145

vnt.
vnt.
vnt.

3
0
-

vnt.

-

l
Lt

1 045
5 771

Lt

3 800

26 lentelė. Gelvonų seniūnijos veiklos programos vykdymas

Vertinimo
kriterijaus
Nr.
0.1.1.1.1.
0.1.1.1.2.
0.1.1.2.2.

70

Vertinimo kriterijaus pavadinimas

Mato
vnt.

Esama
laikotarpio
reikšmė
2014

Užregistruotų per 1 darbo dieną civilinės būklės
aktų skaičius per metus
Išduotų asmens gyvenamosios vietos pažymų per
2 darbo dienas skaičius per metus
Išduotų
gyvenamosios
vietos
deklaracijų
(atvykimo ir išvykimo) per 2 darbo dienas skaičius
per metus

vnt.

33

vnt.

93

vnt.

56

Širvintų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus ir Savivaldybės administracijos 2014
metų veiklos ataskaita

Vertinimo
kriterijaus
Nr.

0.1.1.3.1.

0.1.1.4.1.
0.1.1.4.2.
0.1.1.4.3.
0.1.1.4.4.
0.1.1.4.5.
0.1.2.1.1.
0.1.2.2.1.

0.1.2.3.1.
0.1.2.4.1.
0.1.2.4.2.
0.1.2.4.3.
0.1.2.4.4.
0.1.3.1.1.
0.1.3.2.1.

0.1.3.2.2.
0.1.4.1.1.
0.1.4.1.2.
0.1.5.1.1.
0.1.5.1.2.
0.1.6.1.1.
0.1.6.1.2.
71

Vertinimo kriterijaus pavadinimas

Mato
vnt.

Esama
laikotarpio
reikšmė
2014

Atliktų seniūnų notarinių veiksmų (testamentų,
įgaliojimų tvirtinimas; dokumentų nuorašų ir jų
įrašų, parašų tikrumo liudijimas) per 5 darbo
dienas skaičius per metus
Išduotų pažymų apie šeimų sudėtį, gyvenamąją
vietą ir patvirtinančių kitokią faktinę padėtį
skaičius
Parengtų išrašų iš namų knygų skaičius
Užregistruotų gyventojų skundų bei atliktų tyrimų
skaičius
Užregistruotų žemės, vandens telkinių valdytojų ir
naudotojų pranešimų bei atliktų tyrimų apie
medžiojamų gyvūnų padarytą žalą skaičius
Išduotų leidimų laidoti seniūnijos kapinėse
skaičius
Tvarkomų teritorijų (šienavimas, lapų grėbimas,
šiukšlių rinkimas) plotas
Prižiūrimų pėsčiųjų takų (šlavimas, lapų grėbimas,
valymas bei priežiūra) plotas
Tvarkomų pėsčiųjų takų (šlavimas ir krūmų
genėjimas, gyvatvorių formavimas ir genėjimas,
avarinių medžių pašalinimas, naujų želdinių
sodinimas) procentinė išraiška
Prižiūrimų informacinių stendų skaičius
Prižiūrimų suolų ir šiukšlių dėžių skaičius
Prižiūrimų sporto aikštelių (dangos, suoliukų ir
stovų priežiūra) skaičius
Prižiūrimų viešųjų tualetų skaičius
Prižiūrimų
kelių
(profiliavimas,
pakelių
tvarkymas, sniego valymas, pralaidų tvarkymas,
asfaltbetonio dangos remontas) ilgis
Prižiūrimų gatvių (lietaus kanalizacijos įrenginių
priežiūra) ilgis
Keičiamų ženklų (gatvių pavadinimų ir namų
numerių lentelių įsigijimas bei atnaujinimas, kelio
ženklų priežiūra, keitimas ir naujų statymas)
skaičius
Prižiūrimų veikiančių kapinių skaičius
Prižiūrimų neveikiančių kapinių skaičius
Prižiūrimų šviestuvų skaičius
Prižiūrimų gatvių apšvietimo valdymo pultų ir
gatvių apšvietimo apskaitos spintų skaičius
Pirktų degalų kiekis litrais
Įsigytų naujų prekių lėšų suma

vnt.

113

vnt.

157

vnt.

-

vnt.

6

vnt.

-

vnt.

49

kv. m

8 000

kv. m

100

proc.

100

vnt.
vnt.

8
8

vnt.

-

vnt.

0

km

75,12

km

0,3

vnt.

15

vnt.
vnt.
vnt.

10
1
-

vnt.

-

l
Lt

972,01
-

Širvintų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus ir Savivaldybės administracijos 2014
metų veiklos ataskaita

Vertinimo
kriterijaus
Nr.
0.1.6.1.1.

Vertinimo kriterijaus pavadinimas

Mato
vnt.

Esama
laikotarpio
reikšmė
2014

Pirktų paslaugų, reikalingų
priežiūrai, išlaidų suma

eksploatacinei

Lt

-

27 lentelė. Jauniūnų seniūnijos veiklos programos vykdymas

Vertinimo
kriterijaus
Nr.

Vertinimo kriterijaus pavadinimas

Mato
vnt.

Esama
laikotarpio
reikšmė
2014

0.1.1.1.1.
0.1.1.1.2.
0.1.1.2.2.

0.1.1.3.1.

0.1.1.4.1.
0.1.1.4.2.
0.1.1.4.3.
0.1.1.4.4.
0.1.1.4.5.
0.1.2.1.1.
0.1.2.2.1.

0.1.2.3.1.
0.1.2.4.1.
0.1.2.4.2.
72

Užregistruotų per 1 darbo dieną civilinės būklės
aktų skaičius per metus
Išduotų asmens gyvenamosios vietos pažymų per
2 darbo dienas skaičius per metus
Išduotų
gyvenamosios
vietos
deklaracijų
(atvykimo ir išvykimo) per 2 darbo dienas skaičius
per metus
Atliktų seniūnų notarinių veiksmų (testamentų,
įgaliojimų tvirtinimas; dokumentų nuorašų ir jų
įrašų, parašų tikrumo liudijimas) per 5 darbo
dienas skaičius per metus
Išduotų pažymų apie šeimų sudėtį, gyvenamąją
vietą ir patvirtinančių kitokią faktinę padėtį
skaičius
Parengtų išrašų iš namų knygų skaičius
Užregistruotų gyventojų skundų bei atliktų tyrimų
skaičius
Užregistruotų žemės, vandens telkinių valdytojų ir
naudotojų pranešimų bei atliktų tyrimų apie
medžiojamų gyvūnų padarytą žalą skaičius
Išduotų leidimų laidoti seniūnijos kapinėse
skaičius
Tvarkomų teritorijų (šienavimas, lapų grėbimas,
šiukšlių rinkimas) plotas
Prižiūrimų pėsčiųjų takų (šlavimas, lapų grėbimas,
valymas bei priežiūra) plotas
Tvarkomų pėsčiųjų takų (šlavimas ir krūmų
genėjimas, gyvatvorių formavimas ir genėjimas,
avarinių medžių pašalinimas, naujų želdinių
sodinimas) procentinė išraiška
Prižiūrimų informacinių stendų skaičius
Prižiūrimų suolų ir šiukšlių dėžių skaičius

vnt.

27

vnt.

119

vnt.

113

vnt.

15

vnt.

54

vnt.

12

vnt.

10

vnt.

2

vnt.

23

kv. m

80 000

kv. m

71 548

proc.

100

vnt.
vnt.

8
13

Širvintų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus ir Savivaldybės administracijos 2014
metų veiklos ataskaita

Vertinimo
kriterijaus
Nr.

Vertinimo kriterijaus pavadinimas

Mato
vnt.

Esama
laikotarpio
reikšmė
2014

0.1.2.4.3.
0.1.2.4.4.
0.1.3.1.1.
0.1.3.2.1.

0.1.3.2.2.
0.1.4.1.1.
0.1.4.1.2.
0.1.5.1.1.
0.1.5.1.2.
0.1.6.1.1.
0.1.6.1.2.
0.1.6.1.1.

Prižiūrimų sporto aikštelių (dangos, suoliukų ir
stovų priežiūra) skaičius
Prižiūrimų viešųjų tualetų skaičius
Prižiūrimų
kelių
(profiliavimas,
pakelių
tvarkymas, sniego valymas, pralaidų tvarkymas,
asfaltbetonio dangos remontas) ilgis
Prižiūrimų gatvių (lietaus kanalizacijos įrenginių
priežiūra) ilgis
Keičiamų ženklų (gatvių pavadinimų ir namų
numerių lentelių įsigijimas bei atnaujinimas, kelio
ženklų priežiūra, keitimas ir naujų statymas)
skaičius
Prižiūrimų veikiančių kapinių skaičius
Prižiūrimų neveikiančių kapinių skaičius
Prižiūrimų šviestuvų skaičius
Prižiūrimų gatvių apšvietimo valdymo pultų ir
gatvių apšvietimo apskaitos spintų skaičius
Pirktų degalų kiekis litrais
Įsigytų naujų prekių lėšų suma
Pirktų paslaugų, reikalingų eksploatacinei
priežiūrai, išlaidų suma

vnt.

2

vnt.

1

km

137,5

km

11,8

vnt.

273

vnt.
vnt.
vnt.

8
1
-

vnt.

-

l
Lt

1 500
13 800

Lt

13 800

28 lentelė. Musninkų seniūnijos veiklos programos vykdymas

Vertinimo
kriterijaus
Nr.
0.1.1.1.1.
0.1.1.1.2.
0.1.1.2.2.

0.1.1.3.1.

0.1.1.4.1.
73

Vertinimo kriterijaus pavadinimas

Mato
vnt.

Esama
laikotarpio
reikšmė
2014

Užregistruotų per 1 darbo dieną civilinės būklės
aktų skaičius per metus
Išduotų asmens gyvenamosios vietos pažymų per
2 darbo dienas skaičius per metus
Išduotų
gyvenamosios
vietos
deklaracijų
(atvykimo ir išvykimo) per 2 darbo dienas skaičius
per metus
Atliktų seniūnų notarinių veiksmų (testamentų,
įgaliojimų tvirtinimas; dokumentų nuorašų ir jų
įrašų, parašų tikrumo liudijimas) per 5 darbo
dienas skaičius per metus
Išduotų pažymų apie šeimų sudėtį, gyvenamąją
vietą ir patvirtinančių kitokią faktinę padėtį
skaičius

vnt.

21

vnt.

63

vnt.

31

vnt.

447

vnt.

72

Širvintų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus ir Savivaldybės administracijos 2014
metų veiklos ataskaita

Vertinimo
kriterijaus
Nr.
0.1.1.4.2.
0.1.1.4.3.
0.1.1.4.4.
0.1.1.4.5.
0.1.2.1.1.
0.1.2.2.1.

0.1.2.3.1.
0.1.2.4.1.
0.1.2.4.2.
0.1.2.4.3.
0.1.2.4.4.
0.1.3.1.1.
0.1.3.2.1.

0.1.3.2.2.
0.1.4.1.1.
0.1.4.1.2.
0.1.5.1.1.
0.1.5.1.2.
0.1.6.1.1.
0.1.6.1.2.
0.1.6.1.1.

74

Vertinimo kriterijaus pavadinimas

Mato
vnt.

Esama
laikotarpio
reikšmė
2014

Parengtų išrašų iš namų knygų skaičius
Užregistruotų gyventojų skundų bei atliktų tyrimų
skaičius
Užregistruotų žemės, vandens telkinių valdytojų ir
naudotojų pranešimų bei atliktų tyrimų apie
medžiojamų gyvūnų padarytą žalą skaičius
Išduotų leidimų laidoti seniūnijos kapinėse
skaičius
Tvarkomų teritorijų (šienavimas, lapų grėbimas,
šiukšlių rinkimas) plotas
Prižiūrimų pėsčiųjų takų (šlavimas, lapų grėbimas,
valymas bei priežiūra) plotas
Tvarkomų pėsčiųjų takų (šlavimas ir krūmų
genėjimas, gyvatvorių formavimas ir genėjimas,
avarinių medžių pašalinimas, naujų želdinių
sodinimas) procentinė išraiška
Prižiūrimų informacinių stendų skaičius
Prižiūrimų suolų ir šiukšlių dėžių skaičius
Prižiūrimų sporto aikštelių (dangos, suoliukų ir
stovų priežiūra) skaičius
Prižiūrimų viešųjų tualetų skaičius
Prižiūrimų
kelių
(profiliavimas,
pakelių
tvarkymas, sniego valymas, pralaidų tvarkymas,
asfaltbetonio dangos remontas) ilgis
Prižiūrimų gatvių (lietaus kanalizacijos įrenginių
priežiūra) ilgis
Keičiamų ženklų (gatvių pavadinimų ir namų
numerių lentelių įsigijimas bei atnaujinimas, kelio
ženklų priežiūra, keitimas ir naujų statymas)
skaičius
Prižiūrimų veikiančių kapinių skaičius
Prižiūrimų neveikiančių kapinių skaičius
Prižiūrimų šviestuvų skaičius
Prižiūrimų gatvių apšvietimo valdymo pultų ir
gatvių apšvietimo apskaitos spintų skaičius
Pirktų degalų kiekis litrais
Įsigytų naujų prekių lėšų suma
Pirktų paslaugų, reikalingų eksploatacinei
priežiūrai, išlaidų suma

vnt.

2

vnt.

8

vnt.

-

vnt.

31

kv. m

7 800

kv. m

82 550

proc.

100

vnt.
vnt.

7
32

vnt.

1

vnt.

-

km

70.0

km

0,4

vnt.

356

vnt.
vnt.
vnt.

4
6
105

vnt.

-

l
Lt

862
2 940

Lt

2 780

Širvintų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus ir Savivaldybės administracijos 2014
metų veiklos ataskaita
29 lentelė. Kernavės seniūnijos veiklos programos vykdymas

Vertinimo
kriterijaus
Nr.
0.1.1.1.1.
0.1.1.1.2.
0.1.1.2.2.

0.1.1.3.1.

0.1.1.4.1.
0.1.1.4.2.
0.1.1.4.3.
0.1.1.4.4.
0.1.1.4.5.
0.1.2.1.1.
0.1.2.2.1.

0.1.2.3.1.
0.1.2.4.1.
0.1.2.4.2.
0.1.2.4.3.
0.1.2.4.4.
0.1.3.1.1.
0.1.3.2.1.

75

Vertinimo kriterijaus pavadinimas

Mato
vnt.

Esama
laikotarpio
reikšmė
2014

Užregistruotų per 1 darbo dieną civilinės būklės
aktų skaičius per metus
Išduotų asmens gyvenamosios vietos pažymų per
2 darbo dienas skaičius per metus
Išduotų
gyvenamosios
vietos
deklaracijų
(atvykimo ir išvykimo) per 2 darbo dienas skaičius
per metus
Atliktų seniūnų notarinių veiksmų (testamentų,
įgaliojimų tvirtinimas; dokumentų nuorašų ir jų
įrašų, parašų tikrumo liudijimas) per 5 darbo
dienas skaičius per metus
Išduotų pažymų apie šeimų sudėtį, gyvenamąją
vietą ir patvirtinančių kitokią faktinę padėtį
skaičius
Parengtų išrašų iš namų knygų skaičius
Užregistruotų gyventojų skundų bei atliktų tyrimų
skaičius
Užregistruotų žemės, vandens telkinių valdytojų ir
naudotojų pranešimų bei atliktų tyrimų apie
medžiojamų gyvūnų padarytą žalą skaičius
Išduotų leidimų laidoti seniūnijos kapinėse
skaičius
Tvarkomų teritorijų (šienavimas, lapų grėbimas,
šiukšlių rinkimas) plotas
Prižiūrimų pėsčiųjų takų (šlavimas, lapų grėbimas,
valymas bei priežiūra) plotas
Tvarkomų pėsčiųjų takų (šlavimas ir krūmų
genėjimas, gyvatvorių formavimas ir genėjimas,
avarinių medžių pašalinimas, naujų želdinių
sodinimas) procentinė išraiška
Prižiūrimų informacinių stendų skaičius
Prižiūrimų suolų ir šiukšlių dėžių skaičius
Prižiūrimų sporto aikštelių (dangos, suoliukų ir
stovų priežiūra) skaičius
Prižiūrimų viešųjų tualetų skaičius
Prižiūrimų
kelių
(profiliavimas,
pakelių
tvarkymas, sniego valymas, pralaidų tvarkymas,
asfaltbetonio dangos remontas) ilgis
Prižiūrimų gatvių (lietaus kanalizacijos įrenginių
priežiūra) ilgis

vnt.

2

vnt.

26

vnt.

31

vnt.

33

vnt.

33

vnt.

5

vnt.

2

vnt.

3

vnt.

16

kv. m

80 500

kv. m

73 568

proc.

100

vnt.
vnt.

5
37

vnt.

4

vnt.

1

km

50

km

8,9

Širvintų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus ir Savivaldybės administracijos 2014
metų veiklos ataskaita

Vertinimo
kriterijaus
Nr.

Vertinimo kriterijaus pavadinimas

Mato
vnt.

Esama
laikotarpio
reikšmė
2014

0.1.3.2.2.
0.1.4.1.1.
0.1.4.1.2.
0.1.5.1.1.
0.1.5.1.2.
0.1.6.1.1.
0.1.6.1.2.
0.1.6.1.1.

Keičiamų ženklų (gatvių pavadinimų ir namų
numerių lentelių įsigijimas bei atnaujinimas, kelio
ženklų priežiūra, keitimas ir naujų statymas)
skaičius
Prižiūrimų veikiančių kapinių skaičius
Prižiūrimų neveikiančių kapinių skaičius
Prižiūrimų šviestuvų skaičius
Prižiūrimų gatvių apšvietimo valdymo pultų ir
gatvių apšvietimo apskaitos spintų skaičius
Pirktų degalų kiekis litrais
Įsigytų naujų prekių lėšų suma
Pirktų paslaugų, reikalingų eksploatacinei
priežiūrai, išlaidų suma

vnt.

10

vnt.
vnt.
vnt.

1
-

vnt.

-

l
Lt

920
38 000

Lt

-

30 lentelė. Širvintų seniūnijos veiklos programos vykdymas

Vertinimo
kriterijaus
Nr.
0.1.1.1.1.
0.1.1.1.2.
0.1.1.2.2.

0.1.1.3.1.

0.1.1.4.1.
0.1.1.4.2.
0.1.1.4.3.
0.1.1.4.4.
0.1.1.4.5.
76

Vertinimo kriterijaus pavadinimas

Mato
vnt.

Esama
laikotarpio
reikšmė
2014

Užregistruotų per 1 darbo dieną civilinės būklės
aktų skaičius per metus
Išduotų asmens gyvenamosios vietos pažymų per
2 darbo dienas skaičius per metus
Išduotų
gyvenamosios
vietos
deklaracijų
(atvykimo ir išvykimo) per 2 darbo dienas skaičius
per metus
Atliktų seniūnų notarinių veiksmų (testamentų,
įgaliojimų tvirtinimas; dokumentų nuorašų ir jų
įrašų, parašų tikrumo liudijimas) per 5 darbo
dienas skaičius per metus
Išduotų pažymų apie šeimų sudėtį, gyvenamąją
vietą ir patvirtinančių kitokią faktinę padėtį
skaičius
Parengtų išrašų iš namų knygų skaičius
Užregistruotų gyventojų skundų bei atliktų tyrimų
skaičius
Užregistruotų žemės, vandens telkinių valdytojų ir
naudotojų pranešimų bei atliktų tyrimų apie
medžiojamų gyvūnų padarytą žalą skaičius
Išduotų leidimų laidoti seniūnijos kapinėse
skaičius

vnt.

48

vnt.

256

vnt.

183

vnt.

169

vnt.

105

vnt.

10

vnt.

5

vnt.

12

vnt.

25

Širvintų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus ir Savivaldybės administracijos 2014
metų veiklos ataskaita

Vertinimo
kriterijaus
Nr.
0.1.2.1.1.
0.1.2.2.1.

0.1.2.3.1.
0.1.2.4.1.
0.1.2.4.2.
0.1.2.4.3.
0.1.2.4.4.
0.1.3.1.1.
0.1.3.2.1.

0.1.3.2.2.
0.1.4.1.1.
0.1.4.1.2.
0.1.5.1.1.
0.1.5.1.2.
0.1.6.1.1.
0.1.6.1.2.
0.1.6.1.1.

Vertinimo kriterijaus pavadinimas

Mato
vnt.

Esama
laikotarpio
reikšmė
2014

Tvarkomų teritorijų (šienavimas, lapų grėbimas,
šiukšlių rinkimas) plotas
Prižiūrimų pėsčiųjų takų (šlavimas, lapų grėbimas,
valymas bei priežiūra) plotas
Tvarkomų pėsčiųjų takų (šlavimas ir krūmų
genėjimas, gyvatvorių formavimas ir genėjimas,
avarinių medžių pašalinimas, naujų želdinių
sodinimas) procentinė išraiška
Prižiūrimų informacinių stendų skaičius
Prižiūrimų suolų ir šiukšlių dėžių skaičius
Prižiūrimų sporto aikštelių (dangos, suoliukų ir
stovų priežiūra) skaičius
Prižiūrimų viešųjų tualetų skaičius
Prižiūrimų
kelių
(profiliavimas,
pakelių
tvarkymas, sniego valymas, pralaidų tvarkymas,
asfaltbetonio dangos remontas) ilgis
Prižiūrimų gatvių (lietaus kanalizacijos įrenginių
priežiūra) ilgis
Keičiamų ženklų (gatvių pavadinimų ir namų
numerių lentelių įsigijimas bei atnaujinimas, kelio
ženklų priežiūra, keitimas ir naujų statymas)
skaičius
Prižiūrimų veikiančių kapinių skaičius
Prižiūrimų neveikiančių kapinių skaičius
Prižiūrimų šviestuvų skaičius
Prižiūrimų gatvių apšvietimo valdymo pultų ir
gatvių apšvietimo apskaitos spintų skaičius
Pirktų degalų kiekis litrais
Įsigytų naujų prekių lėšų suma
Pirktų paslaugų, reikalingų eksploatacinei
priežiūrai, išlaidų suma

kv. m

12 050

kv. m

1 500

proc.

100

vnt.
vnt.

15
15

vnt.

10

vnt.

2

km

183,7

km

80 460

vnt.

100

vnt.
vnt.
vnt.

7
10
-

vnt.

-

l
Lt

1 405,09
21 553,71

Lt

-

31 lentelė. Zibalų seniūnijos veiklos programos vykdymas

Vertinimo
kriterijaus
Nr.
0.1.1.1.1.
0.1.1.1.2.
77

Vertinimo kriterijaus pavadinimas

Mato
vnt.

Esama
laikotarpio
reikšmė
2014

Užregistruotų per 1 darbo dieną civilinės būklės
aktų skaičius per metus
Išduotų asmens gyvenamosios vietos pažymų per
2 darbo dienas skaičius per metus

vnt.

21

vnt.

96

Širvintų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus ir Savivaldybės administracijos 2014
metų veiklos ataskaita

Vertinimo
kriterijaus
Nr.

0.1.1.2.2.

0.1.1.3.1.

0.1.1.4.1.
0.1.1.4.2.
0.1.1.4.3.
0.1.1.4.4.
0.1.1.4.5.
0.1.2.1.1.
0.1.2.2.1.

0.1.2.3.1.
0.1.2.4.1.
0.1.2.4.2.
0.1.2.4.3.
0.1.2.4.4.
0.1.3.1.1.
0.1.3.2.1.

0.1.3.2.2.
0.1.4.1.1.
0.1.4.1.2.
0.1.5.1.1.
78

Vertinimo kriterijaus pavadinimas

Mato
vnt.

Esama
laikotarpio
reikšmė
2014

Išduotų
gyvenamosios
vietos
deklaracijų
(atvykimo ir išvykimo) per 2 darbo dienas skaičius
per metus
Atliktų seniūnų notarinių veiksmų (testamentų,
įgaliojimų tvirtinimas; dokumentų nuorašų ir jų
įrašų, parašų tikrumo liudijimas) per 5 darbo
dienas skaičius per metus
Išduotų pažymų apie šeimų sudėtį, gyvenamąją
vietą ir patvirtinančių kitokią faktinę padėtį
skaičius
Parengtų išrašų iš namų knygų skaičius
Užregistruotų gyventojų skundų bei atliktų tyrimų
skaičius
Užregistruotų žemės, vandens telkinių valdytojų ir
naudotojų pranešimų bei atliktų tyrimų apie
medžiojamų gyvūnų padarytą žalą skaičius
Išduotų leidimų laidoti seniūnijos kapinėse
skaičius
Tvarkomų teritorijų (šienavimas, lapų grėbimas,
šiukšlių rinkimas) plotas
Prižiūrimų pėsčiųjų takų (šlavimas, lapų grėbimas,
valymas bei priežiūra) plotas
Tvarkomų pėsčiųjų takų (šlavimas ir krūmų
genėjimas, gyvatvorių formavimas ir genėjimas,
avarinių medžių pašalinimas, naujų želdinių
sodinimas) procentinė išraiška
Prižiūrimų informacinių stendų skaičius
Prižiūrimų suolų ir šiukšlių dėžių skaičius
Prižiūrimų sporto aikštelių (dangos, suoliukų ir
stovų priežiūra) skaičius
Prižiūrimų viešųjų tualetų skaičius
Prižiūrimų
kelių
(profiliavimas,
pakelių
tvarkymas, sniego valymas, pralaidų tvarkymas,
asfaltbetonio dangos remontas) ilgis
Prižiūrimų gatvių (lietaus kanalizacijos įrenginių
priežiūra) ilgis
Keičiamų ženklų (gatvių pavadinimų ir namų
numerių lentelių įsigijimas bei atnaujinimas, kelio
ženklų priežiūra, keitimas ir naujų statymas)
skaičius
Prižiūrimų veikiančių kapinių skaičius
Prižiūrimų neveikiančių kapinių skaičius
Prižiūrimų šviestuvų skaičius

vnt.

54

vnt.

44

vnt.

172

vnt.

41

vnt.

9

vnt.

44

vnt.

45

kv. m

30 000

kv. m

750

proc.

100

vnt.
vnt.

10
15

vnt.

-

vnt.

-

km

70

km

70

vnt.

-

vnt.
vnt.
vnt.

6
1
-

Širvintų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus ir Savivaldybės administracijos 2014
metų veiklos ataskaita

Vertinimo
kriterijaus
Nr.
0.1.5.1.2.
0.1.6.1.1.
0.1.6.1.2.
0.1.6.1.1.

Vertinimo kriterijaus pavadinimas

Mato
vnt.

Esama
laikotarpio
reikšmė
2014

Prižiūrimų gatvių apšvietimo valdymo pultų ir
gatvių apšvietimo apskaitos spintų skaičius
Pirktų degalų kiekis litrais
Įsigytų naujų prekių lėšų suma
Pirktų paslaugų, reikalingų eksploatacinei
priežiūrai, išlaidų suma

vnt.

-

l
Lt

971
10 000

Lt

-

PRIEDAI
32 LENTELĖ. CIVILINĖS BŪKLĖS AKTŲ ĮRAŠŲ SUDARYMAS ŠIRVINTŲ RAJONO
SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS CIVILINĖS METRIKACIJOS SKYRIUJE UŽ
2000-2014 METUS
Metai

Gimimo

Mirties

Santuokos
sudarymo

Santuokos
nutraukimo

Papildymo,
pakeitimo

Ištaisytos
bylos

2000

221

334

56

41

64

35

2001

159

290

53

50

82

32

2002

153

320

64

45

60

29

2003

145

297

72

34

74

19

2004

164

273

95

42

121

27

2005

154

321

79

52

107

31

2006

158

328

107

47

99

30

2007

167

361

132

49

95

22

2008

164

337

144

40

81

11

2009

160

321

116

32

85

12

2010

153

298

118

38

115

12

2011

139

309

113

44

114

18

2012

156

271

107

51

187

12

2013

137

301

106

39

160

16

2014

160

310

107

45

152

20

79

Širvintų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus ir Savivaldybės administracijos 2014
metų veiklos ataskaita
33 LENTELĖ. 2014−2015 METAIS ĮGYVENDINAMI PROJEKTAI
Eil.
Projekto pavadinimas
Nr.
1
Družų kaimo ir Kiauklių kaimo geriamojo vandens sistemų
atnaujinimas
2
Kiauklių kultūros namų pritaikymas bendruomenės poreikiams
3
Tradicinių amatų prekyvietės įrengimas Kernavėje
4
Kernavės Kerniaus gatvės sutvarkymas
5
Buvusio Bartkuškio pagrindinės mokyklos Šiaulių pradinio ugdymo
skyriaus patalpų pritaikymas bendruomenės poreikiams
6
Motiejūnų kaimo geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo
sistemų įrengimas
7
Širvintų rajono Čiobiškio pagrindinės mokyklos sporto aikštyno
sutvarkymas
8
Širvintų rajono Bagaslaviškio Igno Šeiniaus pagrindinės mokyklos
sporto aikštyno sutvarkymas
9
Širvintų rajono savivaldybės teritorijos kraštovaizdžio tvarkymo
specialiojo plano parengimas
10 Širvintų rajono savivaldybės administracijos darbuotojų kvalifikacijos
kėlimas
11 Širvintų rajono savivaldybės teritorijos gamtinio karkaso teritorijų
naudojimo specialiojo plano parengimas
12 Širvintų rajono savivaldybės administracijos darbuotojų ir Tarybos
narių mokymai
13 Universalaus daugiafunkcinio centro Bartkuškio kaime steigimas
14 Širvintų miesto gatvių raudonųjų linijų specialiojo plano parengimas
15 Viešosios turizmo infrastruktūros prie Janionių piliakalnio įrengimas
16 Širvintų miesto žaliųjų plotų specialiojo plano parengimas
17 1,1 ha teritorijos Širvintų mieste detaliojo plano parengimas
18 „Širvintų rajono strateginio plėtros plano atnaujinimas“
19 „Kiauklių kultūros namų nenaudojamų patalpų ir teritorijos
pritaikymas visuomenės poreikiams“
20 Širvintų ir Trakų rajonų turizmo informacijos sklaida
21 Širvintų mieste esančio tvenkinio būklės gerinimas
22 Širvintų rajono viešosios bibliotekos rekonstravimas ir Kultūros centro
modernizavimas
23 Vandens gerinimo įrenginių statyba Širvintų rajono vandenvietėse
24 Barskūnų pagrindinės mokyklos naujų patalpų statyba
25 Musninkų Alfonso Petrulio gimnazijos katilinės rekonstrukcija
keičiant kuro rūšį
26 Barskūnų pagrindinės mokyklos katilinės rekonstrukcija keičiant kuro
rūšį
27 Bagaslaviškio Igno Šeiniaus pagrindinės mokyklos katilinės
rekonstrukcija keičiant kuro rūšį
28 Madžiukų pradinio ugdymo skyriaus katilinės rekonstrukcija keičiant
kuro rūšį
29 Širvintų rajono savivaldybės gatvių apšvietimo rekonstrukcijos Zibalų
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Bendra projekto
vertė, Lt
190 354,23
475 400,82
326 844,65
1 008 100,00
1 008 218,00
710 552,00
287 211,00
242 325,00
141 153,26
86 016,43
163 391,36
36 545,40
1 502 252,00
213 331,44
122 455,35
206 618,28
17 047,71
59 940,57
691 000,00
210 425,30
3 401 463,54
6 060 000,00
1 250 000,00
500 000,00
419 004,02
150 959,76
236 648,69
83 646,37
184 698,84

Širvintų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus ir Savivaldybės administracijos 2014
metų veiklos ataskaita
Eil.
Nr.

Projekto pavadinimas

Bendra projekto
vertė, Lt

30
31
32

seniūnijos Zibalų gyvenvietėje
Daugiabučių namų modernizavimo skatinimas, II etapas, 1 dalis
Daugiabučių namų modernizavimo skatinimas, II etapas, 2 dalis
„Širvintų rajono savivaldybės patikėjimo teise valdomų ir naudojamų
hidrotechnikos statinių rekonstrukcija“ 2014-2015 m.
Iš viso:

3 368 450,00
3 532 260,00
454 331,00
27 340 645,02

34 LENTELĖ. 2014 M. PATEIKTOS PROJEKTŲ PARAIŠKOS PARAMAI GAUTI IR
GAUTA FINANSINĖ PARAMA PROJEKTAMS ĮGYVENDINTI
Preliminari
projekto vertė,
Lt

Projekto pavadinimas

Priemonė

Širvintų rajono Bagaslaviškio Igno
Šeiniaus pagrindinės mokyklos sporto
aikštyno sutvarkymas

Kaimo atnaujinimas ir plėtra

242 325,00

Iš viso:

242 325,00

35 LENTELĖ. PASIRAŠYTOS FINANSAVIMO IR ADMINISTRAVIMO SUTARTYS
2014 METAIS
Projekto pavadinimas

Priemonė

Projekto vertė,
Lt

Pasirašymo
data

Širvintų rajono Bagaslaviškio Igno
Šeiniaus pagrindinės mokyklos
sporto aikštyno sutvarkymas

Kaimo atnaujinimas ir
plėtra

242 325,00

2014-04-25

„Širvintų rajono savivaldybės
patikėjimo teise valdomų ir
naudojamų hidrotechnikos statinių
rekonstrukcija“ 2014-2015 m.

Žemės
ūkio
ir
miškininkystės plėtra ir
pritaikymo
infrastruktūra“

337 932,00

2014-04-11

Iš viso:

580 257,00

36 LENTELĖ. ĮGYVENDINAMI PROJEKTAI, KURIUOSE ŠIRVINTŲ RAJONO
SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA DALYVAUJA PARTNERIO TEISĖMIS, ES
STRUKTŪRINĖ PARAMA 2007–2013 METAMS
Projekto pavadinimas

Priemonės pavadinimas

Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013
Kielių
kadastrinės
vietovės
m. programos priemonė „Žemės ūkio
melioracijos statinių rekonstravimas
ir miškininkystės plėtra ir pritaikymo
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Projekto vertė,
Lt
1 322 459,00

Širvintų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus ir Savivaldybės administracijos 2014
metų veiklos ataskaita

Projekto pavadinimas

Širvintų rajono Gervėčių vietovės
melioracijos statinių rekonstrukcija
Neries baseino investicinės
programos I etapas (Zarasų,
Visagino, Utenos, Ignalinos,
Molėtų, Ukmergės, Širvintų,
Švenčionių savivaldybės) Širvintų
rajone
Vandens tiekimo ir nuotekų
tvarkymo infrastruktūros plėtra
Širvintų rajone (Kernavėje, Širvintų
m., Širvintų k.)
Centralizuotas savivaldybių
paslaugų perkėlimas į el. erdvę

Priemonės pavadinimas
infrastruktūra“, veiklos sritis „Žemės
ūkio vandentvarka“.
Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013
m. programos priemonė „Žemės ūkio
ir miškininkystės plėtra ir pritaikymo
infrastruktūra“, veiklos sritis „Žemės
ūkio vandentvarka“
Neries baseino investicinės
programos I etapas (Zarasų,
Visagino, Utenos, Ignalinos, Molėtų,
Ukmergės, Širvintų, Švenčionių
savivaldybės) Širvintų rajone
Vandens
tiekimo
ir
nuotekų
tvarkymo sistemų renovavimas ir
plėtra
Elektroninės valdžios
savivaldybėse

paslaugos
Iš viso:
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Projekto vertė,
Lt

604 782,00

13 263 157,00

17 359 277,08

22 597 372,00
55 147 047,08

